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Executive Summery 

The purpose of the thesis has been to evaluate whether IT companies has a low valuation due to 

the financial crisis and as thus are good investments in 2009. 

 

The answer has been found through a case study of Columbus IT, which is an IT consulting com-

pany on the Danish stock exchange, delivering trade specific solutions based on MS Dynamics.  

 

To calculate an expected value the historical as well as future development has been analysed. 

The historical analysis was based on annual reports and analysis of the micro and macro environ-

ment of the company to form the basis for future budgets and expected growth. After an analysis 

of critical value drivers, the strategic and financial analyses formed the basis for an expected 

future cash flow and value of Columbus IT. 

 

The valuation was made using the DCF model as well as multiples which are the most widely used 

models and best suited for the valuation of an IT company. From the DCF model a share price of 

11.95 DKK was estimated, which is far more that the share price on December 31, 2008 of 2.40 

DKK. The average share price calculated by using multiples was 5.47 DKK, which is closer to the 

market price but still twice as high. 

 

Both types of models have some uncertainties. In the DCF model the major part of the value is 

from the terminal period, which is sensitive to input relating to WACC and growth. The model was 

found to be especially sensitive to the estimated growth in turnover. For multiples you have to be 

able to identify a comparable group of companies, which are seldom found in real life. Also the 

multiples of the peer group were higher than Columbus IT, but the reasoning behind this cannot 

be found without further analysis of each of the companies. 

 

Assuming that the weight of the DCF model is 70 % and multiples 30 % we get an estimated share 

price of: (0.7 * 11.95) + (0.3 * 5.47) = 10.01 DKK.  

 

From the analysis of Columbus IT and the valuation with both models the share is regarded under-

valued and as such expected to be a good investment.   
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1. Indledning 

Finanskrisen er kommet som et chok for de fleste, og få drømte om at problemer med lidt for 

risikable boliglån i USA ville få så stor indvirkning på den danske banksektor og danske virksomhe-

der.  

 

Problemer med at få finansiering på plads og en pludselig modvilje fra virksomheder over store 

dele af verden til at investere, giver mange virksomheder store vanskeligheder med at få afsat 

deres varer og tjenesteydelser, og de første store fyringsrunder startede allerede i efteråret 2008.  

 

Ved årsskiftet 2008/2009 var aktiernes samlede værdi på Københavns Fondsbørs næsten halveret. 

De store fald fik ekstra store konsekvenser for virksomheder med store beholdninger af aktier, 

herunder banker, forsikrings- og pensionsselskaber, samt private, med store dele af deres formuer 

og pensioner i aktiver. Dette satte en brat stopper for de seneste års store forbrug samtidigt med 

at boligpriserne faldt markant, og der ikke længere var friværdi at låse i.  

 

Køb og salg af virksomheder gik stort set i stå ved årsskiftet, da der fra bankers og investorers side 

stilles større krav til sikkerhed, og mange investorer ville se tiden an og var tilbageholdende med 

nye investeringer. ”I øjeblikket er køb og salg gået i stå på grund af den økonomiske krise” beretter 

analytiker Bo Lykkegaard fra IDC1, som spår at der i midten af 2009 vil gå hul på bylden, og vi 

derefter vil se en bølge af opkøb.  

 

En af de brancher der traditionelt er relativt konjunkturfølsomme, jf. bl.a. de seneste årtis op og 

nedture, er IT branchen. Der købes mere hardware og software, når danske virksomheder har en 

god økonomi, og når økonomien strammer til, ser virksomhederne ofte tiden lidt an og udskyder 

investeringerne.  

 

Da de fleste virksomheder er afhængige af velfungerende IT systemer og optimerede processer, vil 

investeringerne dog ikke blive skrinlagt, som det f.eks. ses med øvrige konsulentydelser og mar-

kedsføring, og salget kommer forholdsvis hurtigt tilbage, når lavkonjunkturen vender. 

                                                        
1 Andersen, L. ”IDC: 2009 bliver højsæson for opkøb”, Computer Reseller News, 5/2-2009 
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Mange analytikere og analysebureauer, herunder IDC, spår nu, at virksomhedernes værdi vil være 

på lavpunktet i løbet af 2009 – nogle siger først i 2010. For de virksomheder som stadig er økono-

misk polstrede forventes en række opkøb, og man vil se konsolideringer i flere brancher, herunder 

IT branchen, hvor mange nye virksomheder er skudt op de seneste år.  

 

En af de store investorer i branchen Ib Kunøe varsler store opkøb i 2009. ”Der er rigtigt mange der 

er i klemme lige nu, og derfor vil vi konsolidere markedet for IT-virksomheder2” siger Ib Kunøe. 

Ifølge Ib Kunøe har mange selskaber, som ellers var velkørende, svært ved at rejse den nødvendige 

kapital. Per Kogut, adm. Direktør i NNIT, vurderer, at priser på IT-selskaber mange steder er faldet 

til en tredjedel3. 

 

Eftersom en konsolidering af IT branchen forventes i de næste par år, vil det være interessant at gå 

ind og vurdere, hvor attraktivt det er at investere i branchen fra købers side. Dvs. hvorvidt IT 

virksomheder er lavt værdisat p.t. og derfor gode investeringsobjekter i 2009. 

 

Jeg har derfor valgt dette som omdrejningspunkt for denne kandidatafhandling, og vil søge at 

finde svar gennem sekundære kilder, historiske data og forudsigelser fra brancheforeninger, samt 

gennemgang af en aktuel case til brug for vurdering af, hvorvidt IT virksomheder er lavt værdisat 

og gode investeringsobjekter i 2009.  

 

1.1. Problemformulering  

Kandidatafhandlingen vil forsøge at belyse hvorvidt IT virksomheder er lavt værdisat p.g.a. finans-

krisen og derfor er gode investeringsobjekter i 2009, samt afdække mulige konsekvenser den 

finansielle krise vil få for IT branchen i 2009-2010. 

 

For at kunne vurdere værdien af en IT virksomhed, har jeg valgt at se på en børsnoteret virksom-

hed, hvor værdien er givet i aktiekursen på en åben handelsplads. Formålet med afhandlingen er 

således at vurdere hvorvidt aktiekursen på IT aktier har en fair værdi og om finanskrisen har 

indflydelse på aktiekursen. For at kunne konkludere på dette laves en værdiansættelse af en 

børsnoteret virksomhed i IT branchen, som vil være en gennemgående case. 

                                                        
2 Skouboe, J. ”Kunøe varsler opkøb i mia-klassen”, Børsen, 5/2-2009. 
3 Skouboe, J. ”Kunøe varsler opkøb i mia-klassen”, Børsen, 5/2-2009. 
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Der er få danske børsnoterede IT virksomheder. Da højkonjunkturen var på sit højeste og First 

North blev introduceret på Københavns fondsbørs, havde mange IT virksomheder planer om 

børsnotering. I dag har en del forladt børsen og de færreste IT virksomheder forventer at adgang 

til kapital i fremtiden vil ske via børsen. 

 

En af de få IT virksomheder repræsenteret på børsen er Columbus IT Partner A/S (herefter Colum-

bus IT) og det er ligeledes en af de få store danske IT virksomheder, der stadig er dansk ejede. Jeg 

har derfor valgt at se på Columbus IT som case gennem afhandlingen. 

 

Flere begivenheder kan resultere i behovet for en værdiansættelse af en virksomhed, f.eks. køb, 

salg, fusioner, børsnotering og kreditvurdering. Her vil værdiansættelsen blive belyst, som den 

oftest foretages af en ekstern aktieanalytiker, der derefter kan anbefale et køb eller salg til sine 

kunder/virksomheden (f.eks. kunder i en bank eller internt hos en professionel investor som f.eks. 

et forsikringsselskab eller pensionskasse). 

 

For at udregne en værdi, er det nødvendigt at kende til den historiske udvikling samt forventnin-

ger til fremtiden, da værdien udgøres af de forventede fremtidige betalingsstrømme og risici.  Til 

historien hører både årsregnskaber men også udviklingen i virksomhedens omverden, hvor frem-

tiden tegnes af budgetter og forventninger til vækstmuligheder i fremtiden og ændringer i virk-

somhedens omverden.  

 

Budget og regnskab må således vurderes i sammenhæng med virksomhedens markedsmæssige 

forudsætninger samt interne forudsætninger4. Herved kan ændringer i strukturelle forhold, som vil 

kunne påvirke fremtidig indtjening vurderes. Budgettet vurderes derfor med baggrund i den 

forventede udvikling i markedet og virksomhedens kompetencer og ressourcer.  

 

Til at belyse den historiske udvikling vil input fra sekundære kilder, herunder virksomhedens 

årsregnskaber blive inddraget. For at kunne bruge regnskaber og nøgletal til analyseformål, opstil-

les de til analysebrug, så f.eks. transitoriske poster ikke medtages og forstyrrer sammenhængen i 

nøgletallene. Nøgletal vil blive analyseret for at vise en historisk trend.  

                                                        
4 Schack, B. (2002) ”Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse”, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. Udg. 
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Historiske data i en regnskabsanalyse kan dog ikke stå alene, når et fremtidigt budget skal fastlæg-

ges. For at kunne sige noget om virksomhedens vækstpotentiale, fremtidigt indtægts- og omkost-

ningsniveau samt investeringer, må den suppleres af en strategisk analyse.  

 

Den strategiske analyse vil ud fra sekundære kilder, brancheinformation, artikler m.v. analysere 

virksomhedens konkurrencesituation, marked, kernekompetencer og andre finansielle og ikke-

finansielle value drivers. De mulige konsekvenser af den finansielle krise vil ligeledes blive inddra-

get i vurderingen, da de muligvis påvirker virksomhedens omsætning og ikke mindst væksten i de 

markeder, Columbus IT opererer på. 

 

Når de kritiske value drivers5 er analyseret, vil den strategiske analyse og regnskabsanalysen 

tilsammen danne grund for et forventet fremtidigt cash flow og hermed værdi af virksomheden. 

 

Problemformulering: 

 

 

 

 

Problemformuleringen besvares gennem følgende delspørgsmål: 

Strategisk analyse: 

 Hvordan ser konkurrencesituationen ud for Columbus IT? 

 Hvad kendetegner den danske IT branche i 2009? 

 Hvilke kernekompetencer har Columbus IT og hvorledes sikres udvikling af disse? 

 Hvordan forventes den finansielle krise at påvirke branchens struktur, vækst og afsæt-

ningsmuligheder? 

 Hvilke faktorer er aktiekursen for Columbus IT særligt følsomme overfor? 

Regnskabsanalyse: 

 Giver årsregnskaberne anledning til evt. korrektioner før der foretages nøgletalsanalyse på 

tværs af regnskaberne? Hvis ja, hvilke? 

 Hvorledes har Columbus IT’s indtjeningsevne og rentabilitet udviklet sig i analyseperioden? 

                                                        
5 Ved value driver forstås enhver parameter, der har indflydelse på virksomhedens værdi. 

Hvad er et realistisk estimat på Columbus IT’s aktiekurs,  

og i hvilket omfang indvirker den finansielle krise på værdien? 
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Budget 

 Hvilken vækstrate er rimelig at estimere ud fra de foretagne analyser? 

 Hvordan forventes de finansielle og ikke-finansielle value drivers at påvirke Columbus IT’s 

cash flow? 

Værdiansættelse og følsomhedsanalyse: 

 Hvilken værdiansættelsesmodel kan bedst anvendes til at give et realistisk estimat på vær-

dien af Columbus IT? 

 Hvad er Columbus IT’s estimerede værdi, og hvorvidt stemmer den overens med aktiekur-

sen? 

 Hvori består de største usikkerhedsmomenter i værdiansættelsen, og hvad vil ændringer i 

disse betyde for værdiansættelsen? 

 Hvad vil anbefalingen være til en potentiel/nuværende investor være for investeringer i Co-

lumbus IT? 

1.2. Model og metode  

Afhandlingen har følgende disposition fordelt på kapitler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Kilde: egen tilvirkning 

1. Indledning 

2. Præsentation af Columbus IT 

3. Strategisk analyse 4. Regnskabsanalyse 

5. Budget 

6. Værdiansættelse og  

følsomhedsanalyse 

7. Konklusion 
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Analysen er gennemført som et case studie, for at besvare problemformuleringen. Data er udeluk-

kende sekundære gennem desk research. Da virksomheden er børsnoteret er regnskaber og 

væsentlige beslutninger for virksomhedens drift ifølge lovgivningen offentlig tilgængelig, så inve-

storer har mulighed for at have indblik i virksomheden. Derudover gøres brug af hjemmesider, 

faglitteratur, artikler m.v. 

1.2.1. Indledning 

Kapitel 1 giver en kort indledning til opgavevalget og baggrund for problemformuleringen. Der-

næst gives selve problemformuleringen og introduktion af anvendt teori og opbygning. Dette 

kapitel giver rammerne for selve kandidatafhandlingen og afsluttes med afgrænsning. 

1.2.2. Præsentation af Columbus IT 

Kapitel 2 indeholder den beskrivende del af den gennemgående case-virksomhed: Columbus IT, 

herunder den historiske udvikling af virksomheden og en gennemgang af ejerforhold, organisati-

on, ledelse, produkter, marked og økonomi. Dette gøres for at sætte rammerne for den strategi-

ske analyse af virksomheden, branche og marked. 

1.2.3. Strategisk Analyse 

Kapitel 3 giver en strategisk analyse af Columbus IT for at vurdere hvilke faktorer der har betyd-

ning for virksomhedens vækst- og indtjeningspotentialer. Her gøres brug af en række afsætnings-

økonomiske modeller til strukturering af analysen: 

PEST-modellen 

Bruges til at analysere virksomhedens omverden (makroforhold) herunder politiske, økonomiske, 

sociale og teknologiske faktorer, der kan have indvirkning på virksomhedens muligheder/trusler 

Porters 5 forces  

Bruges til at give en analyse af virksomhedens konkurrencemæssige forhold og Columbus IT’s 

konkurrencemæssige styrke ift. leverandører, kunder, nye konkurrenter, substituerende produkter 

og konkurrencen på markedet (mikroforhold). 

Porters generiske strategier 

Bruges til at vurdere trends i branchen og konkurrencesituationen (mikroforhold). 



 

s. 12 

Porters værdikæde 

Bruges til at analysere hvilke interne ressourcer og elementer der er med til at skabe virksomhe-

dens værdi. Modellen ser på primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Herunder vurderes også 

virksomhedens kernekompetencer (interne forhold).  

Ansoff’s vækststrategier 

Bruges til at indikere i hvilken retning virksomheden vil søge at finde vækst (interne forhold). 

SWOT  

Endeligt gives en opsummering/delkonklusion på de interne og eksterne forhold (mikro- og makro-

forhold) Columbus IT står over for i form af styrker, svagheder, muligheder og trusler. Endvidere 

gives et bud på hvor sandsynlige forholdene er, og hvad det vil betyde for virksomheden. 

 

Analysen vil vise hvilke væsentlige faktorer, der har betydning for Columbus IT’s fremtidige drift og 

vækst, dvs. de ikke-finansielle value drivers. Disse faktorer har dermed også stor indflydelse på 

virksomhedens værdi. 

 

Derudover analyseres den finansielle krise, og de mulige konsekvenser krisen vil få for IT branchen 

i 2009-2010 afdækkes. Her ses på mulige påvirkninger af branchens struktur, vækst og afsæt-

ningsmuligheder. 

1.2.4. Regnskabsanalyse 

Kapitel 4 indeholder en regnskabsanalyse, som har til formål at analysere den økonomiske udvik-

ling i Columbus IT og identificere de finansielle value drivers. Her analyseres trend for væsentlige 

nøgletal samt rentabilitet, for at kunne analysere udviklingens retning. For at kunne analysere på 

tværs af regnskabsår opstilles virksomhedens regnskaber til analyseformål, så der ses bort fra 

f.eks. transitoriske poster. Analysen tager udgangspunkt i DuPont pyramiden. 

 

Regnskabsanalysen er baseret på årsregnskaberne for 2004-2008, og består af 3 dele: 

 Vurdering af regnskabskvaliteten 

 Opstilling af resultatopgørelse og balance til analysebrug 

 Rentabilitetsanalyse  
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1.2.5. Budget 

Kapitel 5 indeholder selve budgettet. Budgettet udarbejdes ved begrundet vurdering af de vigtig-

ste value drivers, med baggrund i strategisk analyse og regnskabsanalyse, samt en vurdering af 

den potentielle vækst for virksomheden. Budget opstilles herefter for årene 2009-2014. Det 

budgetterede cash flow danner herefter grundlag for værdiansættelsen. 

 

Det er svært at ligge realistiske budgetter langt ud i fremtiden, ikke mindst indenfor IT branchen, 

som løbende er under stor udvikling. Ved fastlæggelse af en budgetperiode, vil man gerne frem til 

et tidspunkt, hvor den årlige vækst er lig markedet. Dvs. vækstvirksomheder skal nå et stabilt 

niveau. Da Columbus IT er i et omskifteligt marked og også er under vækst, er en periode på 6 år 

valgt, da det gerne skulle afspejle en hel konjunkturperiode. 

1.2.6. Værdiansættelse og følsomhedsanalyse 

Kapitel 6 er selve værdiansættelsen. Der findes en lang række modeller til brug for værdiansættel-

se, men de mest brugte er kapitalværdibaserede eller multipler. Af kapitalværdibaserede værdian-

sættelsesmodeller er DCF (discounted cash flow) modellen den mest udbredte og hyppigst brugte 

af analytikere, men kræver et stort analysearbejde med mange usikkerheder.  

 

Multipler er en ”quick and dirty” metode, men kræver en repræsentativ multipel for virksomhe-

den kan estimeres. Det kræver en peer gruppe med selskaber som er sammenlignelige med 

virksomheden der skal værdiansættes.  

 

Virksomhederne bør have samme regnskabspraksis, rentabilitet, vækst og risiko. Ideelt set vil 

dette ligeledes betyde et omfattende analysearbejde af de enkelte virksomheder i peer-gruppen. 

 

Til værdiansættelsen anvendes en kapitalværdibaseret model: DCF (discounted cash flow) samt en 

multipel. De valgte modeller vil blive brugt til at give et bud på Columbus IT’s værdi og en fair 

aktiekurs.  
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Da DCF modellen indeholder skøn og subjektive vurderinger, er det vigtigt at resultaterne supple-

res med en følsomhedsanalyse. Små ændringer i forudsætningerne kan betyde store udsving i den 

fastsatte værdi. Derfor suppleres værdiansættelsen med en følsomhedsanalyse, der giver en 

vurdering af hvor holdbare resultaterne/modellen er. 

1.2.7. Konklusion 

Kapitel 7 indeholder konklusion på problemformulering og delspørgsmål samt perspektivering. 

 

1.3. Afgrænsning/kildekritik 

Attraktiviteten af opkøb i IT branchen kan naturligvis ikke baseres på gennemgang af 1 virksom-

hed, men da Columbus IT er en af de største danske børsnoterede virksomheder, har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i denne virksomhed. Konklusionen skal derfor ikke ses som en endegyldig 

anbefaling til at investere eller ikke investere i IT virksomheder under finanskrisen og læseren bør 

foretage egne analyser af et givent investeringsobjekt. 

 

Jo længere frem der budgetteres jo mere usikre bliver tallene. Jeg har derfor valgt kun at lægge 

budget 6 år frem, som antages at dække en konjunkturcyklus. 

 

Værdiansættelsen tager ikke højde for forskellige skattemæssige forhold hos en mulig investor. 

 

Det har desværre ikke været muligt at få direkte kommentarer fra virksomheden, og analysen 

baseres derfor udelukkende på sekundære kilder. Dette vil til gengæld afspejle de data en inve-

stor/aktieanalytiker typisk har at forholde sig til, når en virksomhed skal vurderes. 

 

Artikler og hjemmesider brugt i afhandlingen kan være behæftet med journalistens/forfatterens 

subjektive holdning, hvilket kan have indflydelse for konklusionerne i den strategiske analyse. Der 

bruges så vidt muligt udtalelser fra førende branchefolk og nyhedsmedierne, som forventes at 

have høj validitet. Oplysninger fra årsrapporter og børsmeddelelser vurderes at have høj trovær-

dighed, da disse er underlagt revisionspligt og børslovgivning. 
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Forudsætningerne for en værdiansættelse ændres løbende, og det er derfor nødvendigt at fast-

sætte en dato hvorefter efterfølgende begivenheder ikke tages i betragtning. Data og informatio-

ner efter underskrivelse af årsrapporten for 2008 d. 23. marts 2009 er derfor ikke medtaget i 

denne afhandling. Evt. større begivenheder efter denne dato og til afhandlingens aflevering vil 

blive medtaget i en perspektivering. 

 

De anvendte modeller og markedsføringsmæssige begreber, der hører til, forudsættes at være 

læseren bekendte. 

 

En yderligere analyse af segmenter og de enkelte markeder Columbus IT opererer på kunne have 

medvirket til et mere præcist budget og heraf følgende værdiansættelse. Dette har dog ligget 

udenfor omfanget af denne opgave. Ligeledes er forventninger til fremtidige valutakursændringer 

og heraf øget/mindsket finansiel risico ikke medtaget. 
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2. Præsentation af Columbus IT  

Formålet med dette kapitel er at give en objektiv beskrivelse af Columbus IT, som grundlag for 

videre analyse af virksomheden. Herefter vil den strategiske analyse samt regnskabsanalyse 

afdække value drivers og budgetforudsætningerne for værdiansættelsen. 
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2.1. Historie 

Columbus IT er en IT konsulentvirksomhed, som leverer branchespecifikke forretningsløsninger 

baseret på Microsoft Dynamics. Hovedsageligt til internationale mindre og mellemstore virksom-

heder.  

 

Virksomheden blev grundlagt i 19897 og børsnoteret i 1998 på NASDAQ OMX København og indgår 

i SmallCap+ indekset. Virksomheden har i dag mere end 1100 ansatte med kontorer i 25 lande, og 

en kundedatabase med omkring 5000 kunder. 

 

Da Columbus blev etableret i december 1989 i Århus var det med det formål at levere og servicere 

administrative standardløsninger baseret på Concorde8.  

 

I 1994 købte IBM 50 % af Damgaard International A/S med det formål at markedsføre Concorde 

XAL på verdensplan som led i deres produktportefølje. Det blev da besluttet at Columbus IT skulle 

være et internationalt selskab, repræsenteret i de vigtigste markeder i Vest- og Østeuropa.  

Siden da er virksomheden vokset støt og spredt sig ud i verden, ved både organisk vækst og en 

række strategiske opkøb. 

 

                                                        
6 www.ColumbusIT.dk  
7 Columbus IT virksomhedspræsentation 2007. www.ColumbusIT.com  
8 www.ColumbusIT.dk 

Vores Mission - hvorfor vi er her: Columbus IT vil være den førende internationale leve-

randør af forretningsløsninger til store og mellemstore virksomheder. 

Vores Vision - hvor vi er på vej hen: Columbus IT implementerer og supporterer kundens 

optimale forretningsløsning. 

 

http://www.columbusit.dk/
http://www.columbusit.com/
http://www.columbusit.dk/
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Fra et tidligt tidspunkt har Columbus IT været involveret i udviklingen af Axapta (senere Navision 

og Dynamics), og har på den måde haft et tæt samarbejde med leverandøren. I 1996 blev koncer-

nen autoriseret Concorde Project Partner hos Damgaard, der førte til, at Columbus IT som eneste 

partner udenfor Damgaard deltog i udviklingen af Concorde Axapta. 

 

I 1998 bliver Columbus IT Partner introduceret på Fondsbørsen og blev kåret som årets gazelle-

virksomhed i Danmark samt som nr. 8 gazelle-virksomhed i Europa. De første Axapta projekter 

blev sat i værk efter lanceringen i marts 1998. I 1999 er virksomheden nået en størrelse på 800 

ansatte i 23 lande.  

 

I august 2000 indgik Columbus IT Partner A/S en global samarbejdsaftale med Navision Software9.  

 

Da Damgaard og Navision i november fusionerede, fik dette Columbus beslutning til at virke 

forudseende. I juli 2002 færdiggør Microsoft opkøbet af Navision, som på dette tidspunkt har 

mere end 1.300 medarbejdere på verdensplan, datterselskaber eller distributionscenter i mere 

end 30 lande og ca. 2.400 partnere.  

 

D. 30. maj annoncerer Columbus IT Partner salget af divisionen, som arbejder på det kommunale 

marked, til KMD (det gamle Kommunedata A/S) for kr. 50 mio.. Dette sker som led i Columbus' 

strategi om at øge fokus på internationale, skalerbare og egenudviklede produkter og løsninger. I 

oktober 2003 køber Columbus IT Partner Hands Danmark A/S og bliver med ét både Danmarks og 

verdens største Microsoft partner på ERP-siden. 

 

I december 2004 køber Ib Kunøe’s Consolidated Holdings ca. 33 % af aktiekapitalen i Columbus 

IT10. Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 22. december 2004 bliver majoritetsaktionær i 

Consolidated Holdings Ib Kunøe og adm. direktør i Topnordic A/S Claus Hougesen valgt ind i 

bestyrelsen. 

 

Columbus IT indgik en ”Axapta Industry Builder Agreement” med Microsoft i 2005. Aftalen med-

førte, at Columbus IT bliver ansvarlig for udviklingen af en global retail løsning, som indgik i Micro-

soft Dynamics AX.  

                                                        
9    www.ColumbusIT.dk 
 10  www.ColumbusIT.dk 

http://www.columbusit.dk/
http://www.columbusit.dk/
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I januar 2009 tiltræder 44-årige Claus E. Hansen, tidl. Chief Operation Officer og direktionsmedlem 

i Columbus IT siden august 2007, som ny koncernchef for Columbus IT, efter at Michael Gaardboe, 

grundlægger og storaktionær i Columbus IT, i nogen tid havde planlagt at træde tilbage.  

 

Claus E. Hansen er en erfaren direktør i ERP-branchen og har i over 10 år været topchef hos nogle 

af verdens største Microsoft-partnere. 

2.2. Ejerforhold 

Ved udgangen af 2008 havde Columbus IT 6818 navnenoterede aktionærer, med en samlet ejer-

andel på 98,27 %. Heraf ejer følgende over 5 %: 

     Antal aktier   % 

 Consolidated Holdings 25.163.161  32,61 % (Ib Kunøe) 

 Gaardboe Holding  13.012.461  16,86 % 

 Andre aktionærer  38.996.802  50,53 % 

 I alt    77.171.424  100 % 

 

Ultimo 2008 ejede medlemmer af Columbus IT’s bestyrelse og direktion i alt 32,79 % af aktiekapi-

talen, hvilken er en nedgang ift. ultimo 2007, hvor ledelsen ejerede 49,93 % af den samlede 

kapital11.  

 

Dette skyldes hovedsageligt Michael Gaarboes udtrædelse af direktionen i 2008. Ifølge årsrappor-

ten 2008 ejer Ib Kunøe 25.163.161 aktier, Jørgen Cadovius 18.000 aktier og Sven Madsen 125.000 

aktier. Ib Kunøe er dermed den absolutte storaktionær i Columbus IT med 32,61 %. 

 

Hver aktie giver 1 stemme. Ultimo 2008 ejede Columbus IT 1.749 egne aktier (0,002 %). Der er 

endnu ikke udbetalt udbytte og det forventes heller ikke de kommende år.  

  

                                                        
11 Columbus IT virksomhedspræsentation 2007 (www.ColumbusIT.com) 
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2.3. Organisation 

D. 1. januar 2009 tiltrådte Claus E. Hansen som ny koncernchef for Columbus IT. Claus E. Hansen 

var tidligere COO og medlem af bestyrelsen. Selskabets øverste ledelse består derudover af: 

 CFO: Heine Thorsgaard, som tiltrådte i 2007.  

 Corporate Vice President of Business Development and Integration Columbus IT HQ: Jør-

gen-Emil Kragh  

 Corporate Vice President of Sales Columbus IT HQ: Henrik P. Salicath  

 Corporate Vice President of Service Columbus IT HQ: Kasper Eldam 

Dertil kommer country managers for de enkelte landekontorer, hvor Steen Hagengaard er Country 

Manager for Columbus IT Denmark. 

 
Virksomheden har omkring 1.100 ansatte fordelt i kontorer i 25 lande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Oversigt over koncernen. Kilde: Egen tilvirkning ud fra Columbus IT Årsrapport 2008 

Columbus IT Partner A/S 
8 ansatte 

Nordeuropa: 

 Columbus IT Partner Danmark A/S 
253 ansatte; 100 % 

 To Increase Denmark 
5 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner Norge AS 
60 ansatte; 73 % 

Vesteuropa: 

 Columbus IT Partner France SAS 
48 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner UK Ltd 
44 ansatte; 100 % 

 To Increase B.V. (Holland) 
38 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner B.V. (Holland) 
32 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner Espana S.L. 
25 ansatte; 100 % 

Østeuropa: 

 ZAO Columbus IT Partner (Rusland) 
174 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner Ukraine 
8 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner Kazakhstan 
5 ansatte; 100 % 

 Columbus IT Partner LT (Litauen) 
130 ansatte; 81 % 

 Columbus IT Partner Eesti (Estland) 
55 ansatte; 51 % 

 Columbus Polska Sp. z.o.o.  
45 ansatte; 51 % 

 Columbus IT Partner SIA (Letland) 
33 ansatte; 64 % 

 

Resten af verden: 

 Columbus IT Partner USA Inc 
92 ansatte; 100 % 

Associerede virksomheder: 

 Columbus IT Middle East FZ-LLC 
(Forenede Arabiske Emirater) 

38 ansatte; 23 % 

 Columbus IT Saudi Arabia FZC 
1 ansatte; 23 % 
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2.4. Ledelse 

Bestyrelsen udgøres af: 

 Ib Kunøe (Bestyrelsesformand) 

 Jørgen Cadovius (Advokat i Lind & Cadovius) 

 Claus Hougesen (CEO Atea ASA) 

 Sven Madsen (CFO i Consolidated Holdings) 

 Carsten Gottschalck (Direktør i Cavan A/S; tidl. bestyrelsesformand, 
og medejer i Topnordic A/S) 
 

Ib Kunøe, Jørgen Cadovius og Claus True Hougesen har siddet i bestyrelsen siden 2004, Sven 

Madsen kom til i 2007 og Carsten Gottschalck blev valgt ind ved generalforsamlingen i 2009.  

 

Både Ib, Claus og Carsten er alle erfarne indenfor ledelse af IT virksomheder. Jørgen er den stærke 

indenfor jura og Sven indenfor økonomi. Alle 5 sidder i flere bestyrelser udover Columbus IT. 

2.5. Produkter  

Columbus IT fokuserer på følgende produkter og serviceydelser: 

 Konsulentydelser og software 

 Salg af ERP/forretningsløsninger udviklet af Microsoft Dynamics 

 Udvikling af egne branchespecifikke løsninger omkring Microsoft Dynamics 

 

Figur 2.2. Omsætning fordelt på ydelser. Kilde: Columbus IT Årsrapport 2008 

Virksomhedsløsningerne retter sig især mod detail-, handels-, produktions-, en gros- og service-

virksomheder. Konsulentdelen fylder en stadig større del af omsætningen. 
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Den største andel af omsætningen i Norden og Vesteuropa, 60 %, kommer fra konsulentydelser. 

Disse er især indenfor Microsoft Dynamics AX produkter. 

 

Columbus IT er af Microsoft anerkendt med den højeste partnerstatus, Microsoft GOLD Certified 

Partner12. Hertil kommer, at koncernen er med i en gruppe af de syv største Microsoft Dynamics-

partnere – såkaldt Depth Partners – som Microsoft har et særligt tæt samarbejde med. 

 

Der er ved udbygningen af koncernens eget softwareudviklingsselskab, To-Increase, fokuseret på 

egen udvikling af branchespecifikke softwareprodukter til Microsoft Dynamics, som sker i tæt 

samarbejde med Microsoft13. Afsætningen af softwaren sker via over 200 partnere på verdens-

plan. Columbus IT har 2 certificerede Microsoft Dynamics brancheløsninger. 

 

Dertil forfølges målrettet salg af IP til Microsoft med gennemsnitlig 3-4 års mellemrum. Når efter-

spørgslen i markedet efter en bestemt funktionalitet når et vist niveau, integrerer Microsoft 

funktionaliteten med standardsoftwaren vha. opkøb af IP til funktionaliteten. 

 

Columbus IT’s placering i værdikæden: 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Værdikæde i Columbus IT. Kilde: Columbus IT Årsrapport 2008 

 

2.6. Marked 

Der fokuseres især på SM markedet (små og mellemstore virksomheder), både i Danmark men 

også internationalt. Columbus IT opdeler sine markeder i hovedgrupperne: Norden, Vesteuropa, 

Østeuropa og resten af verden. 

                                                        
12 Columbus IT Årsrapport 2007 
13 Columbus IT Årsrapport 2008 

Værditilvækst 

Microsoft Dynamics 
Softwareplatform 

 Standardsoftware 
 Integrerede softwareapplikationer 

 Rollebaserede løsninger 
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Softwareudvikling 
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Konsulentydelser 

 Kundespecifik tilretning 
 Implementering 

 International udrulning 

 

 Branchespecifikke software 
løsninger 

 Udvikling af specifik funktionalitet 
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Figur 2.4 – Columbus IT’s placering i markedet. Kilde: Columbus IT Årsrapport 2008 

 

Markedet for ERP er stadig voksende. Dog findes de største vækstrater udenfor Norden, Vesteu-

ropa og USA, som kun er vokset moderat de sidste par år14. Østeuropa og Sydamerika har haft 

højere vækstrater. 

 

Størstedelen af omsætningen, 38 %, udgøres stadig af Norden, dvs. de markeder hvor Columbus IT 

først blev etableret, mens Vesteuropa tegner sig for 23 %. Østeuropa er dog vækstet markant og 

udgør i 2008 hele 22 % af omsætningen, hvilket er en stigning på 26 % siden 2007. 

 

Figur 2.5 – Columbus IT’s geografiske fordeling af medarbejdere. Kilde: Columbus IT Årsrapport 2008 

 

Figur 2.6 – Columbus IT’s geografiske fordeling af omsætningen. Kilde: Columbus IT Årsrapport 2008 

Columbus IT forventer en konsolidering af softwareudbydere, og at Microsoft bliver den største 

spiller i mellemmarkedet for forretningsløsninger. Lige nu har de 3 største spillere på mellemmar-

kedet en markedsandel på 20 %, men indenfor de næste 5-6 år forventes disse at have 80 %.  

                                                        
14 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Det er Columbus IT’s strategi at opnå kritisk masse gennem fuldt ejede datterselskaber i strategi-

ske markeder. Til mindre strategiske markeder tilbyder de franchise. 

 

Columbus IT har mere end 170 partnere globalt og ca. 58 % af omsætningen sker til andre Micro-

soft partnere. Columbus IT er den største Dynamics Axapta partner hos Microsoft målt på omsæt-

ning, antal medarbejdere, antal installationer samt antal lande15.u 

 

To-Increase sælger koncernens softwareprodukter over hele verden via flere end 170 partnere. 

Columbus IT’s målsætning er at være den førende internationale leverandør af integrerede forret-

ningssystemer til mellemstore virksomheder baseret på Microsoft Dynamics16. 

2.7. Økonomi 

2008 var endnu et godt år for Columbus IT, som trods stigende uro på de finansielle markeder, 

kunne indfri forventningerne, der var sat ved årets start. I årsrapportens indledning skriver Ib 

Kunøe at:  

”Columbus IT står som nok den bedst rustede af branchens store spillere til at 
håndtere den nuværende finansielle turbulens”17. 

I figur 2.7 ses en opgørelse over de rapporterede regnskabstal for Columbus IT.  

År (DKK ’000)  2008 2007 2006 2005 2004* 

Omsætning 990.577 892.366 756.718 649.779 581.277 

Bruttofortjeneste 731.443 642.185 545.617 465.241 444.593 

EBIT 23.915 30.953 14.046 4.140 -3.048 

Resultat før skat 16.313 25.096 8.145 1.218 -12.011 

Nettoresultat 23.255 5.722 20.157 -6.129 -18.169 

EPS (indtjening per aktie) 0,32 0,07 0,29 -0,2 -0,6 

Egenkapital 244.136 225.539 211.987 159.188 26.016 

Balance 560.262 576.290 543.806 486.332 344.149 
Figur 2.7. Nøgletal Columbus IT. Kilde: Columbus IT Årsrapporter 2005-2008. *for 2004 brugt sammenligningstal i 
Årsrapporten 2005. 
 

Omsætningen er steget pænt de seneste 5 år, efter virksomheden fik tilført ny kapital i 2004 på 10 

mio. kr.18. Dog mangler der stadig sorte tal på bundlinjen hos moderselskabet i Danmark.  

 

                                                        
15 Columbus IT Årsrapport 2005 
16 Columbus IT Årsrapport 2008 
17 Columbus IT Årsrapport 2008 
18 Columbus IT Årsrapport 2005 
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Der var i 2008 fokus på optimering af driften og en tilpasning af forretningsmodellen, der blandt 

andet betød at 7 datterselskaber blev solgt fra og erstattet af franchiseaftaler. Konsolideringen 

skal gøre det lettere at have interne systemer og kontroller som virker, hvilket giver bedre mulig-

hed for en kontrolleret og profitabel vækst. 

 

Figur 2.8. Økonomisk udvikling i Columbus IT. Kilde: Columbus IT virksomhedspræsentation 2007 

 

Columbus IT aktien har haft en del op og nedture. Figur 2.9 viser udviklingen siden 2002. Da IT 

boblen brast begyndte også en nedadgående kurve for aktien, kun afbrudt af et opsving i 2005, 

som var tidspunktet for flere succesfulde kapitalforhøjelser i 2005 og dermed en øget egenkapital 

fra 26 mio. DKK i 2004 til 159,2 mio. DKK i 2005.  

 

Hertil kommer samarbejdsaftalen med Microsoft samt meddelelsen om en ny direktør. Dette var 

også året for opkøbet af udviklingsvirksomheden VerticalSoft Inc. samt samarbejdsaftalen med 

Microsoft om ansvaret for udviklingen af en Global Retail løsning.  

 

På Børsen modtog samtlige virksomheder store fald i aktiekurserne i 2008. Allerede i 2007 faldt 

aktieprisen for Columbus IT med 24 %19. 

                                                        
19 Columbus IT virksomhedspræsentation 2007. www.ColumbusIT.com 
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Figur 2.9. Udvikling i aktiepris. Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com 

 

Ultimo 2008 var kursen på Columbus IT Partner-aktien 2,4 mens den ultimo 2007 lå på 6,15 - et 

fald på 61 %. Til sammenligning faldt Copenhagen IT indekset på NASDAQ OMX København i 

samme periode med 46 %. Fra en markedsværdi på Columbus IT på DKK 470 mio. ultimo 2007 er 

værdien således faldet til DKK 185 ultimo 2008. OMX20 indekset faldt fra 460,53 d. 1. januar 2008 

til 247,72 d. 1. januar 2009, dvs. et fald på 46,2 %. 

 
Figur 2.10 – Columbus IT aktiekurs 2008. Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com 

 

 
Figur 2.11 – OMX20 indekset 2008. Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com 

 

  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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3. Strategisk analyse og mulig påvirkning af den finansielle krise 

I dette kapitel udføres en strategisk analyse af Columbus IT, hvor interne og eksterne value drivers 

identificeres og analyseres, for bedre at kunne vurdere vækst- og indtjeningspotentiale.  

 

Analysen er delt i 3 niveauer: makroøkonomisk, mikroøkonomisk og internt i Columbus IT. Derud-

over afdækkes mulige konsekvenser af den finansielle krise for IT branchen og Columbus IT. Til 

sidst opsummeres i en SWOT analyse. Undervejs inddrages evt. påvirkning af den finansielle krise. 

 

 

Figur 3.1. Strategisk analyse. Kilde: Egen tilvirkning 

3.1. Makroøkonomisk analyse – PEST-modellen 

Dette afsnit analyserer de forhold i Columbus IT’s omverden, der vedrører samfundsmæssige 

faktorer, der har betydning for virksomhedens fremtidige udvikling. Da disse faktorer ligger uden 

for virksomhedens kontrol, er det vigtigt at virksomheden proaktivt er i stand til at tilpasse sig 

ændringer i samfundet for at bevare en stærk forretningsmodel og konkurrencestyrke. 

 

Figur 3.2 – PEST modellen. Kilde: Egen tilvirkning 

Columbus 
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PEST analysen giver et indblik i følgende faktorer: 

Politiske og juridiske faktorer (Political) 

Økonomiske faktorer(Economical) 

Sociale og kulturelle faktorer (Sociological) 

Teknologiske faktorer (Technological) 
 

3.1.1. Politiske og juridiske faktorer 

Da Columbus IT har konsulenter i de fleste lande de har aktiviteter i eller i kraft af lokale partne-

re/franchisetagere, har international lovgivning og evt. handelshindringer ikke større indflydelse 

på afsætningsmulighederne.   

 

Danmark satser på at være førende indenfor IT, og i den forbindelse kan komme nye tiltag fra 

regeringen, der ændrer nuværende forretningsbetingelser og måske tilgodeser nogle virksomhe-

der indenfor IT og softwarebranchen mere end andre. Øvrige markeder har også investeret kraf-

tigt i infrastruktur og fremmer afsætningsmulighederne i Østeuropa og øvrige udland. 

Finanskrisens påvirkning 

Effektivisering er under finanskrisen igen kommet øverst på menuen hos mange virksomheder, 

inkl. det offentlige, hvilket kan betyde øget investering i økonomisystemer.  

3.1.2. Økonomiske faktorer 

Konjunkturudsving 

Konjunkturudsving i samfundsøkonomien rammer ikke markedet for ERP med samme kraft som 

den øvrige software industri. Selvom en nedtur i økonomien vil have en betydning for mængden af 

større investeringer i virksomheders ERP programmer, så skal virksomhederne stadig have service-

ret eller opdateret de systemer de allerede har kørende. Dog vil nedsvinget forventes at påvirke 

hele IT sektoren. 

Økonomisk vækst og prisudvikling 

Den økonomiske velstand og vækst i de markeder Columbus IT operer i har stor indflydelse på 

virksomhedernes (kundernes) investeringslyst, herunder investering i ny infrastruktur og software.  
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Implementering af et nyt ERP system er en stor omkostningspost og ligeledes tidskrævende for de 

fleste virksomheder. Er økonomien stram, overvejes projektet nøje, der skaleres måske ned eller 

projektet udskydes indtil videre.  

 

Det positive er, at alle virksomheder har brug for at kunne styre deres økonomi, og jo større 

virksomheden er, så mere nødvendig er avancerede ERP systemer, for at kunne holde overblikket.  

 

Udskydes projektet, vil investeringen ikke kunne udsættes på ubestemt tid, og virksomheden kan 

ikke løbe risikoen ved ikke at have styr på økonomien, og vil før eller siden sørge for opdateret 

software. Det samme gælder opgradering til nyere programversioner eller konsulenthjælp til 

videreudvikling af eksisterende systemer. 

 

Den seneste årrække har budt på 2-cifrede vækstrater på mange markeder, også for Columbus IT. 

F.eks. havde Columbus IT en vækst i omsætningen på 26 % i Østeuropa og 14 % i Norden i 200820.  

I 2007 var der en vækst i omsætningen på 44 % i Rusland, 12 % i USA og hele 59 % i Storbritannien. 

Valutakursudsving 

I 2008 blev ca. 70 % af omsætningen faktureret i fremmed valuta17.. Så vidt muligt forsøges udgif-

ter og indtægter matchet i samme valuta. Ca. 45 % af omsætningen er i DKK eller Euro, hvilket er 

med til at gøre valutakursrisikoen minimal.  

 

Selv om Columbus IT opererer lokalt og på den måde ikke er så udsat for ændringer i valutakurser, 

påvirkes koncernens resultat og egenkapital af virksomhedens finanspolitik: Valuta-, investerings-, 

finansierings- og kreditpolitik. Bestyrelsen udstikker årligt retningslinjer for disse med udgangs-

punkt i en lav risikoprofil21.  

 

Så mange udgifter og forpligtelser som muligt denomineres i DKK. Totalt er valutarisikoen derfor 

begrænset og der er ikke indgået nogen valutaterminsforretninger. 

                                                        
20Columbus IT Årsrapport 2008  
21 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Renteudsving 

Udsving i renteniveauet har ligeledes en begrænset effekt. En stigning i renten på ½ %-point vil 

øge værdien af Columbus IT koncernens finansielle forpligtelser med 0,56 mio. DKK22. 

Finanskrisens påvirkning 

Verdensøkonomien er ramt af et historisk kraftigt tilbageslag. I Danmark ventes BNP at falde med 

omkring 2 % i 2009 og 201023. Den økonomiske vækst ligger på et historisk lavpunkt. Først i USA og 

senere til det meste af verden.  I sin mest pessimistiske prognose forventer IDC, at det globale 

forbrug af varer og tjenester at falde med 0,3 %, hvilket er dårligere end det har været siden 2. 

verdenskrig24. 

 

Turbulens i økonomien vil oftest også betyde større udsving i valutakurser og renter i de værst 

ramte lande. Renten har i 2009 været faldende i store dele af verden.  

 

I enkelte af de markeder Columbus IT opererer i, har der været 0 vækst eller decideret negativ 

vækst. 

 

Ifølge “OECD Economic Outlook GDP growth projections 2008-2010” vil Vesteuropa have omkring 

0 vækst i 2009 og kun en lille stigning i 2010. USA vil have negativ vækst i 2009 og omkring 0 vækst 

i 2010. Østeuropa vil fortsat have en positiv om end lille vækst i 2009, mens især Rusland vil have 

en pæn positiv vækst i 2010. 

 

Alt i alt forventer OECD altså at de fleste lande begynder at vækste igen i løbet af 2010, mens 

enkelte europæiske lande og USA halter lidt bagefter, med nulvækst i 2010. 

 

Asien bliver ikke så hårdt ramt af den finansielle krise og vækster fortsat 9-10 % i 2009-2010. 

                                                        
22 Columbus IT Årsrapport 2008 
23 Dansk Industri Prognose 
24 Hamblen, M. ”Finanskrise betyder fire års reduceret it-forbrug”, Computerworld 18/11-08. 
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Figur 3.3. Forventet vækst 2009 samt 2010. Kilde: OECD . BNP vækst forventninger for de 40 lande per 25. Nov. 2008. 

 

Vækst i BNP i Danmark siden 199825: 

 Opsvinget i 90’erne – høj BNP vækst, faldende arbejdsløshed 

 IT krisen 2000-2001 – lav BNP vækst, stigende arbejdsløshed 

 Opsvinget 2002-2007 – høj BNP vækst, fuld beskæftigelse, overskud på betalingsbalancen, 

lav inflation. 

 

 

                                                        
25 OECD 
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Ser man på tallene over udviklingen i BNP i Danmark, ser man at hårdere kriser med negativ vækst 

er sluttet hurtigere end kriser, der blot har haft en lav vækst. Ud fra den betragtning vil en hård 

krise formentlig vare 2-3 år mens en mild vil vare 5-6 år. Over tid vil en lavkonjunk-

tur/højkonjunktur komme med lige store intervaller og de økonomiske konsekvenser for hver 

konjunktur være sammenlignelige. 

 

Hvis dette holder stik, vil den nuværende finansielle krise formentlig være af kortere varighed, og 

økonomien begynde at komme på rette køl indenfor et par år. 

IT Branchens forventninger til 2009 

Som direkte resultat af den finansielle krise forventer IDC at IT-forbruget vil falde de næste 4 år26. 

Den globase IT-branche forventes at tabe over 300 mia. USD i perioden.  IDC’s prognose for vækst i 

2009 er 2,6 % (hvilket er et fald på 5,9 % ift. deres sidste prognose). I USA forventes stigningen helt 

ned på 0,9 %.  

 

Central- og østeuropa, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika forventes dog stadig stødt stigende 

forbrug af IT. Software og tjenester kommer til at stige solidt alle steder. Fra 2012 forventes igen 

vækstrater på omkring 5 %, og branchen forventes at klare nedturen bedre end den forrige i 2001.  

 

Det er afgørende for investeringslysten, hvor lang tid der går, før den økonomiske vækst igen vil 

tage fat. 

Columbus IT’s forventninger til 2009 

Den generelle uvished omkring omfanget og varigheden af den igangværende finansielle krise gør, 

at forventningerne til både omsætning og indtjening for 2009 er præget af betydelig usikkerhed.  

 

Columbus IT forventer, at det amerikanske marked fortsat vil være påvirket det meste af 2009. Det 

russiske marked forventes derimod at komme sig i andet halvår af 2009. Columbus IT’s nordiske 

region forventes at komme relativt bedre gennem finanskrisens turbulens end de øvrige regioner. 

 

Resultatet for 2009 ventes som følge af frasalg, valutakursudsving og den økonomiske usikkerhed 

at ligge noget under resultatet i 2008. 

                                                        
26 Hamblen, M. ”Finanskrise betyder fire års reduceret it-forbrug”, Computerworld 18/11-08 
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Adgang til kapital 

Bankernes udlån er faldet markant i 2008, hvilket især skyldes færre lån til bygge og anlægsvirk-

somheder. Bankerne er ligeledes blevet mere forsigtige, efter de har oplevet store tab og mang-

lende likviditet. Dette gør det vanskeligere og dyrere for virksomhederne at låne penge eller få en 

kassekredit27, især for mindre virksomheder.  

 

Dette satte i løbet af året stort pres på udformningen af en bankpakke, der skulle sikre, at banker-

ne stadig turde låne penge ud og selv kunne låne via statsgaranterede lån. 

 

År-til-år vækst i bankers udlån til husholdninger og erhverv 

 

Figur 3.4: Bankers udlån. Kilde: Nationalbanken 

 

Ifølge Danmarks Statistik28 havde december 2008 det højeste antal konkurser i Danmark i statistik-

kens historie, der går tilbage til 1979. Dette understreger både den finansielle krises omfang, men 

ligeledes virksomhedernes manglende adgang til likviditet. 

                                                        
27 Olsen, J. ”Kreditkrise dræber vækst i nye firmaer” Børsen Business Net, 9/4-08  
28 Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik, Konkurser 2008 
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Figur 3.5: Konkurser 2008. Kilde: Danmarks Statistik 

Sammenfatning på den finansielle krises påvirkning 

Den finansielle krise har stoppet væksten i den vestlige verden og haft store konsekvenser på den 

internationale økonomi. 

 

Den lave vækst og generelle usikkerhed i blandt andet USA og Europa har betydet, at ikke kun 

banker, men også virksomhederne er forsigtige og tilbageholdende overfor nye investeringer. 

Adgang til kapital er blevet sværere, især for mindre virksomheder. 

 

Selv om krisen er dyb forventes den dog at vende indenfor kort tid. Dermed forventes også usik-

kerheden at vende og investeringslysten at vende tilbage. Dette vil igen give IT branchen og 

Columbus IT mulighed for vækst. 

3.1.1. Sociale og kulturelle faktorer 

Jo flere lande virksomhederne i softwarebranchen operer på, jo flere sprog skal softwaren over-

sættes til. Det betyder også nødvendighed for support i de enkelte lande og et indblik i lokal brug 

og skik samt lovgivning på området.  

 

Det dobbelte bogholderi (debit/kredit) er standard i hele verden, men de fleste har en lokal 

regnskabslov og metoder. Softwaren skal derfor være fleksibel nok til at kunne indregne disse 

forskelle. 
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I Europa og USA er den internationale regnskabsstandard IFRS blevet mere og mere udbredt, og 

alle børsnoterede virksomheder skal nu følge standarden. Jo mere udbredt en international 

standard bliver, jo lettere bliver det for softwareleverandørerne at levere et system, der er tilpas-

set til de enkelte landes lovgivning, da der vil være færre forskelle. 

 

Dertil betyder adgang til og brugen af PC’er og software, samt uddannelsesniveauet i landene, 

meget for udbredelsen af software, herunder ERP systemer. Især udviklingslandene har investeret 

i infrastruktur de seneste år, herunder IT. 

3.1.2. Teknologiske faktorer 

Digitaliseringen af lande udenfor ”den vestlige verden” hænger sammen med de enkelte landes 

investeringer i infrastruktur, IT og uddannelse. Brugen af ERP systemer kræver viden i brug af 

systemet er tilgængelig i virksomheden, og der er økonomisk fundament for at investere i IT, 

software og evt. kurser.  

 

Microsoft satser hårdt på den nye såkaldte ”Cloud” teknologi29, hvor brugerne frem for at have 

installationer på egne PC’er og servere, tilgår softwaren via internettet. Softwaren er så installeret 

på sikre servere et centralt sted, der kan betjene mange, sikre høj stabilitet og oppe tid, backup og 

en højere service for kunderne.  

 

Dette vil betyde at forhandlerne af software og servere vil miste markedsandele til Microsoft. I 

første omgang har de som kompensation fået adgang til billig software. På sigt forventes Cloud-

teknologien at danne ny standard indenfor software og vil ændre den måde software forhandles 

og dermed have stor indflydelse på distributører. 

 

Der udvikles hele tiden ny teknologi og specielt i softwarebranchen betyder det at virksomhederne 

er i konstant forandring og skal være parate til omstilling og kontinuerligt følge med udviklingen i 

egne produkter, for at bevare konkurrenceevnen.  

 

 

                                                        
29 Jensen, D. “ Microsoft-partnere føler sig udfordret af Microsoft”, Computerworld 10/7-08. 
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Software til økonomistyring ses ikke ”gå af mode” i mange år. De tager udgangspunkt i ”Det 

dobbelte bogholderi” som har eksisteret siden 1494, hvor det blev opfundet af en italiensk franci-

skanermunk30. Softwaren vil naturligvis udvikles sammen med de teknologiske muligheder, blive 

mere brugervenlig og sandsynligvis også oftere internetbaseret. En internetbaseret løsning vil 

betyde lettere adgang for især mindre virksomheder. 

3.1.3. Sammenfatning 

Der ses fortsat store investeringer i IT i det meste af verden, og modsat anden software er økono-

mistyringssoftware ikke så konjunkturafhængigt. Derudover udvikles softwaren løbende til større 

brugervenlighed og internetbaserede løsninger, så der vil i en forudseelig årrække stadig være 

brug for produktopdateringer og nye produktpakker. 

 

Dog forventes i 2009 nulvækst eller negativ vækst i nogle af Columbus IT’s vigtigste markeder: 

Vesteuropa og USA. Selvom lavkonjunkturen kun forventes at vare et par år, forventer IDC dog 

faldende investeringer i IT de næste 4 år. 

 

Via Columbus IT’s lokale tilstedeværelse ses ikke handelshindringer. 

 

Valutakurs- og renteændringer har ikke den store påvirkning af Columbus IT. 

 

Finanskrisen har generelt bragt en brat opbremsning i den økonomiske vækst med sig, hvilket alt 

andet lige påvirker virksomhedernes afsætningsmuligheder. Adgang til kapital er blevet sværere 

for især mindre virksomheder. 

 

3.2. Mikroøkonomisk analyse – Branche og markedsposition  

Brancheanalysen udføres ved hjælp af Porter’s 5 Forces samt Porters generiske strategier.  

3.2.1. Porter’s Five Forces 

Porters 5 forces bruges til at analysere virksomhedens markedsposition og Columbus IT’s konkur-

rencemæssige styrke ift. leverandører, kunder, nye konkurrenter, substituerende produkter og 

konkurrencen på markedet. 

                                                        
30 www.wikipedia.org 
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Figur 3.6 – Porters 5 Forces. Kilde: Egen tilvirkning og oversættelse ud fra Porter, Michael E. (1980) „Competitive 
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors“, The Free Press. 

Konkurrenceintensitet i branchen 

Markedet for ERP løsninger er delt mellem en række store udbydere og en underskov af mindre 

virksomheder. Spillerne på markedet forsøger at differentiere sig, for at skille sig ud på et marked, 

der er meget fragmenteret med fuld konkurrence. 

 

I dag har de 3 største softwareaktører i mellemmarkedet (100-1.000 ansatte) 20 % af markedet31, 

men Columbus IT forventer en konsolidering af markedet der vil betyde, at de 3 største har 80 % af 

markedet om 5-6 år., ligesom på de øvrige softwaremarkeder, hvor Microsoft er den største.  

 

Markedet for ERP produkter vokser fortsat, og har 2005-2007 haft 2-cifrede vækstrater. 

                                                        
31 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Figur 3.7 – Udvikling i ERP markedet 2005-2007. Kilde: Business Insights SAP reports. 

Antallet af firmaer og antal ansatte i branchen vokser ligeledes, så konkurrencen er stadig intens. 

Ifølge IDC er vækstraten i IT branchen i 2008 på omkring 8 %. 

 

Figur 3.8. - Generel firmastatistik efter branche: IT-service. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 

Columbus IT satser på kritisk masse i en række fokusmarkeder samt et tæt samarbejde med 

Microsoft, der betyder at dele af deres software integreres i Microsoft Dynamics. Som led i at sikre 

vækst og succes, er evnen til at forbedre eksisterende løsninger, samt udvikle nye produkter 

tilpasset den nyeste teknologi og kundernes behov, vigtigt for Columbus IT32. 

 

 

                                                        
32 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Columbus IT er i direkte konkurrence med andre udbydere af ERP programmet Microsoft Dyna-

mics. Indirekte er der dog også konkurrence fra udbyderne af andre ERP programmer såsom SAP, 

Oracle, IBS, Infor, Lawson m.m., men det vil her betragtes som substituerende produkter, da store 

omkostninger er forbundet med skift fra et økonomisystem til et nyt. Dertil vil salg af services og 

tillægsprodukter til kunderne vil ske fra enten Columbus IT eller andre Microsoft Dynamics partne-

re.  

 

Columbus IT’s største konkurrenter i Danmark er blandt andet EDB Gruppen, Logica, Elbek & 

Vejrup A/S og Norriq, der alle er Microsoft Gold certificerede partnere. Certificeringerne og det at 

vinde priser fra Microsoft er vigtig marketing faktor for spillerne i markedet. Det underbygger 

virksomhedens seriøsitet over for kunderne og er med til at skabe tryghed omkring virksomhedens 

produkter på et marked, der er kendt og berygtet for sin høje fejlmargin.  

 

De mest kendte ERP systemer kommer fra store internationele leverandører som SAP, Oracle, 

Microsoft, EDB Gruppen, IBS, Infor, Lawson, Visma, Maconomy og IFS33. De 10 største leverandø-

rer sidder på 89 % af markedet, men derudover findes en stor underskov af mindre leverandører. 

 

Omkostninger er hovedsageligt omsætningsbestemt i form af licenser og personale, samt alminde-

ligt EDB udstyr som ikke kræver den store investering, og derfor kan omkostninger med en vis 

rimelighed tilpasses efterspørgslen relativt hurtigt.  

 

Disse argumenter gør, at de fleste spillere på markedet har en relativ ensartet omkostningsstruk-

tur, der presser priserne, og gør man må fokusere på service og særlige ydelser, hvis der skal 

skabes overskud. 

 

Som en af de absolut største Microsoft Dynamics partnere i verden, har Columbus IT en gunstig 

position på markedet. 

Truslen fra nye Microsoft Dynamics leverandører 

Antallet af nye Microsoft Dynamics leverandører, der starter virksomhed, afhænger af de ad-

gangsbarrierer der er på markedet.  

                                                        
33 Krabbe, Klaus “Markedet vrimler med små ERP-leverandører”, Computerworld 18. august 2008. 
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Salg af software og konsulentydelser i forbindelse med disse er i høj grad vidensbaseret. Det vil 

sige at virksomhedens hovedaktiv er de menneskelige ressourcer. Dertil kommer nogle omkost-

ninger til lokaler, software og anden administration, men den største omkostning er lønninger. 

Dertil kommer køb af licenser fra Microsoft, som hænger sammen med salget og er en variabel 

omkostning.  

 

For at opnå kritisk masse og modstå øget konkurrence har der de tidligere år været foretaget en 

del opkøb i branchen. Dette gælder også for Columbus IT, der senest i 2008 har opkøbt Sonex i 

Litauen samt købt resterende aktier i Columbus IT i Frankrig (40 %)34. 

 

Generelt vurderes adgangsbarriererne for salg af software at være meget lave, da man på kort tid 

kan etablere en virksomhed og registrere sig som Microsoft partner.  

 

Konkurrencen er derfor hård, hvis man ikke har et godt ry og en stabil kundedatabase og evt. egne 

produkter og certificeringer hos Microsoft. Den største barriere er således at opbygge dette, 

hvilket kræver store finansielle ressourcer de første par år og en intensiv salgsindsats for at slå 

igennem og få en andel af markedet. Det vil her være essentielt at kunne etablere en profil der 

adskiller virksomheden fra de øvrige spillere på markedet.  

 

Pga. Columbus IT’s mangeårige virke i branchen samt størrelse og tætte arbejde med Microsoft, 

har de en rigtig god position, og trues ikke umiddelbart af nye konkurrenter. 

Substituerende produkter 

Hvis et produkt er let at substituere med et andet produkt, øger dette risikoen for større konkur-

rence. Udover Microsoft er der en række store producenter af ERP systemer, f.eks. SAP, Oracle 

m.fl.  

 

Traditionelt har SAP været rettet mod større internationale virksomheder, men går nu også mere 

efter mellemmarkedet, bl.a. med deres nye produktpakke SAP Business One, og er dermed blevet 

en større konkurrent. Satsningen mod mellemmarkedet gør sig også gældende for andre store 

udbydere af økonomisystemer. 

                                                        
34 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Eftersom Columbus IT videreforhandler produkter fra Microsoft, som er en største spiller i verden 

på softwaremarkedet, har Microsoft som eneleverandør selvsagt en stor forhandlingsstyrke. 

Omvendt er Microsoft også interesseret i at skabe en god forretning for deres mange partnere, så 

softwaren bliver så udbredt som muligt.  

 

Alt efter hvilket partnerniveau forhandleren er på, bliver virksomhederne derfor behandlet meget 

ens og har ens muligheder. Ønsker de at give slutkunderne rabat, går det ud over virksomhedens 

margin. 

 

Da adgang til videresalg af Microsoft Dynamics er af afgørende betydning for Columbus IT’s for-

retning, arbejder virksomheden målrettet på at fastholde en god relation og høj partnerstatus til 

Microsoft. 

Kundernes forhandlingsstyrke  

Da kunderne har en lang række ERP leverandører at vælge imellem, der sælger Microsoft Dyna-

mics produkter, har de en stor forhandlingsstyrke, og indhenter ofte tilbud fra flere leverandører.  

 

Dette medvirker til priskonkurrence og lavere marginer i branchen. Det er derfor en fordel at være 

en større erfaren spiller, med gode etablerede processer for implementering og konsulentydelser, 

så projekterne kan gennemføres med overskud.  

 

Pris er en vigtig parameter og kundeloyaliteten ikke er høj overfor Microsoft Dynamics leverandø-

rer. Kunder har mange leverandører at vælge imellem og ofte er opløbskandidaterne udvalgt ud 

fra deres ry og hvad beslutningstagerne har hørt fra forretningsforbindelser. Gode kunderelationer 

og anprisninger er vigtige for at beholde kunder. 

Finanskrisens påvirkning 

I en tid med faldende vækst intensiveres konkurrencen for overlevelse på et presset marked, 

hvilket kan betyde lavere omsætning og overskud samt opkøb og konkurser. Denne generelle 

tendens i krisetider understøttes af Columbus IT’s egne forudsigelser i årsregnskabet 2008. 
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Til gengæld vil branchen næppe se mange nye konkurrenter skyde op, og virksomheder med en 

stærk position og kræfter til opkøb, har mulighed for at komme styrket ud af krisen. 

 

Priserne på IT virksomheder er sat under pres grundet de dystre fremtidsudsigter kombineret med 

bankernes begrænsede lånevillighed35. I de sidste par år har 27 % af de danske IT virksomheder 

opkøbt eller fusioneret med andre firmaer. 

3.2.2. Sammenfatning 

Alt i alt har Columbus IT opnået en attraktiv position på markedet for ERP løsninger. De har et tæt 

samarbejde med Microsoft, og er medvirkende til udvikling af ny teknologi og dermed på forkant 

med nye tiltag i branchen. Dertil vægter størrelsen og den internationale profil også positivt på 

forhandlingsstyrken. Microsofts forhandlingsstyrke er naturligvis stor, men de gør også meget for 

at holde deres forhandlere tilfredse og skabe en god forretning for dem. 

 

Kunderne er ikke umiddelbart tilbøjelige til at skifte system, da det indebærer høje omkostninger, 

men der er høj konkurrence fra øvrige udbydere af Microsoft Dynamics løsninger. Det er derfor 

kritisk for Columbus IT at bibeholde sit gode ry og position, og samtidigt formå at være konkurren-

cedygtige. Markedsandele kan hurtigt vindes af øvrige virksomheder, da pris ofte er vigtigere end 

loyalitet for kunderne.   

 

Markedet presses i stigende grad af konkurrenter, der ønsker at gå ind på mellemmarkedet. 

Finanskrisen har yderligere betydet konkurrence pga. faldende vækst og færre investeringer. 

  

                                                        
35 Hansen, Kristian. “Fusioner og opkøb blæser ind over it-branchen”, Computerworld, 3. september 2008. 
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3.2.3. Konkurrencestrategi - Porters generiske strategier 

Porters generiske strategier bruges til at vurdere trends i branchen og konkurrencesituationen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.9 – Porters generiske strategier. Kilde: Egen tilvirkning og oversættelse ud fra Michael E. Porter „Competitive 
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors“, 1980, The Free Press, figure 1-1, p.4. 

 

Omkostningerne er ikke høje i branchen og konkurrencen er hård. At være billigst, omkostningsle-

dende, gør måske at tilbud kan vindes, men det kan være svært at tjene penge på, et i forvejen 

presset marked. De fleste forsøger derfor på den ene eller anden måde at differentiere sig fra 

konkurrenterne, ved f.eks. at satse på egenudviklede tillægsprodukter eller specifikke målgrupper.  

 

Columbus IT har pga. sin størrelse og mange års afprøvede processer og optimeringer lagt sig i en 

position hvor de kan konkurrere på pris, men samtidigt have ressourcer til at udvikle egne produk-

ter og have en forholdsvis bred målgruppe. 

 

En del af Columbus IT’s vækststrategi består i at købe virksomheder, aktiviteter og teknologier36. 

Derudover etableres løbende datterselskaber i takt med virksomhedens ekspansion. 

 

Columbus IT har en bred målgruppe indenfor ERP løsninger, og selv om der er fordele ved at være 

en stor virksomheden med erfaring og en gennemprøvet vidensdatabase, skal yderligere markeds-

andele stadig vindes på at skille sig ud fra mængden. Hvad end det betyder unikke løsninger, eller 

et godt ry og dermed højere følelse af sikkerhed for et godt resultat hos kunden. Columbus IT 

følger derfor en differentieringsstrategi. 

 

                                                        
36 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Nye mindre spillere kan med fordel gå efter mindre mere fokuserede målgrupper og tilbyde mere 

tilpassede produkter. 

3.2.4. Sammenfatning 

Columbus IT er en stor spiller, der går efter den brede målgruppe, men dog ønsker at differentiere 

sig, for at opnå større markedsandele. De ønsker ikke kun at konkurrere på pris, da differentiering 

giver en mere lukrativ forretning. 

 

3.3. Intern analyse af Columbus IT 

3.3.1. Værdikæde  

Porters værdikæde bruges til at analysere hvilke interne ressourcer og elementer, der er med til at 

skabe virksomhedens værdi. Modellen ser på primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Herunder 

vurderes også virksomhedens kernekompetencer. 

Støtteprocesser 

Infrastruktur 
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Teknologi og produktudvikling 

Indkøb 

Primære processer 
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marketing 

 

 

Analyse og 
design 
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Implementering og 
idriftsættelse 

 
 

Service 

Figur 3.10 – Den generiske værdikæde. Kilde: Egen tilvirkning og oversættelse ud fra Michael E. Porter „Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance“, 1985. 

 

Ses bort fra softwareudviklingen i To-Increase udgør den værdiskabende forretning i Columbus IT i 

høj grad af selve kundeprojekterne og de mandetimer der ligges heri.  

Infrastruktur 

Gode processer og kommunikation er vigtigt at have på plads i en virksomhed af Columbus IT’s 

størrelse. Internt i virksomheden skal software og kommunikationsveje fungere, og de konsulent-

ydelser de hjælper andre virksomheder med, skulle også gerne fungere hos Columbus IT selv.  

 

 

Margin 

Projekter 
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Columbus IT har kontorer 27 lande og kan udnytte hinandens ressourcer og viden. Hertil bidrager 

også størrelsen, 1100 medarbejdere, til øgede stordriftsfordele, da succesfulde koncepter og 

forretningsgange kan videregives. Columbus IT har implementeret Microsoft Dynamics i over 20 år 

og gennemført mere end 5.000 implementeringsprojekter verden over37.  

 

Dette indebærer også en øget følelse af tryghed hos kunder, der vil sikre en problemfri implemen-

tering af en leverandør, der vil eksistere mange år. Dertil er Columbus IT store nok til at levere ved 

større projekter eller hvis virksomheden får/inddrager dattervirksomheder i nye lande. 

Menneskelige ressourcer 

I en vidensintensiv virksomhed som Columbus IT er de menneskelige ressourcer omdrejnings-

punkt.  

 

At kunne tiltrække og udvikle de rette medarbejdere er derfor en kritisk faktor, som understøttes 

af incitamentsprogrammer, attraktive arbejdsforhold, medarbejder- og lederudvikling samt stor 

vægt på virksomhedskulturen38. 

 

I 2006 blev Columbus IT for 2. år i træk placeret i top 25 over de bedste arbejdspladser i Dan-

mark39. 

Teknologi og produktudvikling 

Den teknologiske udvikling betyder at Columbus IT kontinuerligt må forny sig og finde nye produk-

ter og løsninger. Samtidigt betyder det også mulighed for øget omsætning samt markedsandele, 

hvis man gør det godt. Det er derfor vigtigt at være på forkant med udviklingen og kunne tilbyde 

kunderne det nyeste og bedste og mest fremtidssikrede.  

 

Teknologi er også en vigtig parameter til at sikre ensartethed og vidensudveksling, så best practice 

videreføres. 

 

Gennem Columbus IT’s udviklingsvirksomheder ”To-Increase” sikres løbende udvikling af produk-

ter. 

                                                        
37 http://www.columbusit.dk/citp-dk/om-columbus-it/overblik.aspx  
38 Columbus IT Årsrapport 2008 
39 Columbus IT Årsrapport 2006 

http://www.columbusit.dk/citp-dk/om-columbus-it/overblik.aspx


 

s. 45 

Indkøb 

Selve softwarelicenserne leveres af Microsoft. Her er det en fordel at Columbus er en større spiller 

repræsenteret i mange lande, så mere attraktive mængderabatter og licensaftaler kan forhandles 

på plads. 

Salg og marketing 

Salgsafdelingen tager kontakt til potentielle og eksisterende kunder og får kontrakt på projektet.  

 

Der fokuseres mod en høj grad af repetition af problemstillinger der løses og fremgangsmåden, for 

at sikre effektivitet og korrekt prissætning af fastpriskontrakterne40. Dette understøttes af løbende 

analyser og projektinterviews. At kunne gennemføre projekter til aftalt tid og pris er af altafgøren-

de betydning i konsulentdelen.  

 

Microsoft partnerskabet er en stor marketing faktor for Columbus IT sammen med certificeringer 

og vundne priser.  

Projekter 

Projektet overgår herefter til projektafdelingen og konsulenterne. Projektudførelsen følger Co-

lumbus IT’s standardiserede projektmetode ”DIAMOND”, udviklet på bagrund af mange års ”best 

practice”. Modellen indeholder nøje definerede faser, aktiviteter og værktøjer, så den mest 

effektive implementering opnås med minimal risiko. 

 

Figur 3.11 – DIAMOND. Kilde: Columbus IT årsrapport 2007. 

                                                        
40 Columbus IT Årsrapport 2008 
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DIAMOND omfatter ud over implementering også uddannelse, support og optimering. DIAMOND 

hjælper med at styre IT-budgettet, minimere risici og sikre, at løsningen dækker kundens forret-

ningsbehov41. 

Service 

Derefter er der typisk en serviceaftale knyttet til softwaren, hvor evt. fejl rettes og kunden modta-

ger produktopdateringer. Denne typisk faste årlige afregning bidrager til en stabil grundindtjening 

per kunde for virksomheden, og er en vigtig del af software leverandørers forretning. 

Finanskrisens påvirkning 

Skal Columbus IT komme styrket ud af krisen, er det vigtigt at fastholde og udbygge kernekompe-

tencer, og investere i dette. De virksomheder der har økonomisk styrke til dette, vil kunne øge 

markedsandele når markedet heles igen. 

3.3.2. Sammenfatning 

Columbus IT har en række kompetencer, som de kan bruge som konkurrenceparametre. De 

fordele der er markante nok til at de kan betegnes kernekompetencer er: 

- Egen teknologiafdeling og tæt samarbejde med Microsoft om den teknologiske udvikling 

- Over 5000 gennemførte implementeringer og en gennemprøvet projektmodel  

- En international profil og en størrelse der giver stordriftsfordele og øget fleksibilitet 

 

Virksomhedens status i branchen samt internationale dækning vil tage mange år at kopiere for 

konkurrenter. Den brugte teknologi er dog i hovedtræk ens, så virksomheden skal fortsat arbejde 

på at fastholde sine konkurrencefordele.  

 

Fastholdes positionen og udvikles der fortsat på kernekompetencerne, er der gode forudsætninger 

for, at Columbus IT kan komme styrket ud af krisen. 

  

                                                        
41 http://www.columbusit.dk/citp-dk/om-columbus-it/overblik.aspx  

http://www.columbusit.dk/citp-dk/om-columbus-it/overblik.aspx
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3.3.3. Vækststrategier 

Ansoff’s vækststrategier bruges til at indikere i hvilken retning virksomheden vil søge at finde 

vækst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.12 – Ansoff’s vækstmatrice. Kilde: Egen tilvirkning og oversættelse ud fra Igor Ansoff „Strategies for Diversifica-
tion “ Harvard Business Review,  Sep-Oct. 1957, p. 114. 

 

Columbus IT har siden opstarten etableret sig i flere og flere nye lande og er i dag repræsenteret i 

27 lande. I 2008 har virksomheden øget fokus på kernemarkederne og har skilt resten fra som 

franchises.  

 

Tilknytningen til og samarbejdet med Microsoft er bygget stærkere og stærkere, og med etable-

ringen af To-Increase er der til stadighed fokus på egenudvikling af software, og denne tendens 

forventes videreudviklet de nærmeste år.  

 

Produkterne vil stadig hovedsageligt være Microsoft Dynamics med tilhørende egenudviklede 

produkter samt konsulentydelser og man vil fokusere mere på at opnå en kritisk størrelse i kerne-

markederne (nuværende markeder). Det er derfor hovedsageligt en markedspenetrationsstrategi 

Columbus IT står over for, hvor det i mange år gjaldt markedsudvikling og til dels produktudvikling 

med egne tillægsløsninger. 

 

En del af Columbus IT’s vækststrategi består i at købe virksomheder, aktiviteter og teknologier42. 

Derudover etableres løbende datterselskaber i takt med virksomhedens ekspansion. 

                                                        
42 Columbus IT Årsrapport 2008 
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Finanskrisens påvirkning 

Under finansielle kriser effektiviserer mange virksomheder og skærer ned. Det er derfor også 

vigtigt for Columbus IT at fokusere på den værdiskabende del af virksomheden, som de allerede i 

2008 er begyndt på. Det vil sige fortsætte partnerstrategien på mindre lukrative markeder og 

holde fast i de gode sunde dele af forretningen og udvikle denne.  

3.3.4. Sammenfatning 

Columbus IT har de sidste par år fokuseret deres forretning omkring en række lande og satser 

udelukkende på Microsoft Dynamics produkter og produktudvikling i forbindelse hermed i samar-

bejde med Microsoft. Dette er også strategien fremover.  

 

Dvs. Columbus IT fokuserer på nuværende markeder med eksisterende produkter = markedspe-

netreringsstrategi. Virksomheden skal derfor ud og overbevise potentielle kunder i de nuværende 

markeder om, at deres koncept er mere sikkert og gennemprøvet, og de får en bedre implemente-

ring og hurtigere ROI og efterfølgende service ved at vælge Columbus IT. For at vinde markedsan-

dele skal virksomheden således slå konkurrenterne på de udvalgte markeder. 

 

Med et stærkt udgangspunkt under finanskrisen er der gode muligheder for, at Columbus IT kan 

komme godt ud af krisen og vinde markedsandele på sine fokusmarkeder. 

 

3.4. SWOT 

 

Figur 3.13. Kilde: Egen tilvirkning 
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3.4.1. Interne faktorer 

Interne faktorer er de faktorer, virksomheden kan ændre på ved beslutninger, strategi og plan-

lægning.  

Styrker 

En af Columbus IT’s store styrker er det tætte samarbejde med Microsoft og den høje partner-

skabsstatus. Virksomheden udvikler produkter der indgår i Microsoft Dynamics og har vundet en 

del priser som hjælper med at skabe kendskab og give Columbus IT en god position i branchen. 

 

Virksomheden har stor erfaring med implementeringer og en succesfuld afprøvet projektmodel. 

Denne erfaring og vidensbase kan virksomheden bruge internationalt og skaber basis for vækst. 

Virksomheden har i den seneste tid konsolideret og optimeret driften, hvilket vil fortsætte i 2009. 

 

Virksomheden har en størrelse, der giver stordriftsfordele og fleksibilitet, og sikrer råderum i 

forbindelse med økonomisk ustabilitet. I et marked under konsolidering samt en finansiel krise, 

står Columbus IT godt rustet. Virksomheden forventer yderligere opkøb i 2009 på eksisterende og 

nye markeder for at opnå kritisk masse. Ift. andre ERP systemer er der barrierer i kraft af store 

omkostninger ved skifte. 

Svagheder 

En svaghed er, at det kan være svært at differentiere sig i branchen som en større spiller, der 

dækker markedet bredt indenfor software og konsulentydelser ifm. Microsoft Dynamics produk-

ter, og dette giver mulighed for nichespillere, der fokuserer mere specifikt på bestemte kunde-

segmenter. Det betyder også, at der tit vil skulle konkurreres på pris, hvilket kan betyde lav eller 

intet overskud i projektet. Pga. lave adgangsbarrierer og ensartet omkostningsstruktur, er det 

vigtigt at Columbus IT fortsat kan finde områder at differentiere sig på. 

3.4.2. Eksterne faktorer 

De eksterne faktorer defineres som de faktorer, der umiddelbart ligger udenfor virksomhedens 

kontrol og direkte beslutninger. 
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Muligheder 

Når den finansielle krise vender, har Columbus igen mulighed for vækst og vinde markedsandele. 

Klarer virksomheden sig godt gennem krisen, har de et stærkt udgangspunkt. 

 

Markedet for ERP systemer og services forventes fortsat en pæn vækst, om end med lavere vækst 

de næste par år, og vil ikke pga. ny teknologi forsvinde, men blot udvikle sig. 

 

Fokus på effektivitet giver også mulighed for at virksomhederne vil bruge nye IT systemer til at 

opnå dette. Denne fokus gælder også det offentlige, hvilket kan sætte skub i IT investeringerne. 

Trusler 

”Cloud” teknologien kan betyde, at Columbus IT mister omsætning på licenssiden og ikke mindst 

årlig service. Dertil kan presset fra større og mindre systemer mod mellemmarkedet betyde øget 

konkurrence. 

 

Der er stor usikkerhed om dybden og varigheden af den finansielle krise og dermed virksomhe-

dens indtjening de kommende år. 

3.5. Sammenfatning: SWOT  

 

Figur 3.14. Kilde: Egen tilvirkning 
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3.6. Delkonklusion på den strategiske analyse 

Alt i alt har Columbus IT en god position på det marked, virksomheden opererer i. Markedet 

forventes fortsat pæn vækst og Columbus IT har gode forudsætninger for at få del i denne vækst, 

med yderligere opkøb. 

 

Den finansielle krise kan betyde færre investeringer fra kundernes side, men samtidigt betyde, at 

når krisen vender, vil IT være noget af det første, der investeres i, for at sikre optimal effektivitet i 

virksomhederne. Krisen ventes at blive hård men forholdsvis kortvarig. IDC forventer vækstrater i 

IT forbrug på 5 % fra 2012, hvor der nu er nulvækst eller ligefrem negativ vækst i store dele af den 

vestlige verden. 

 

Branchen forventes generelt at stå på kanten af en række opkøb og fusioner, da markedet nu er 

spredt og det kræver en vis størrelse at kunne være konkurrencedygtig på et marked med få 

adgangsbarrierer og priskonkurrence. 

 

Columbus IT skal arbejde på at fastholde sine kernekompetencer ift. tæt samarbejde med Micro-

soft, stordriftsfordele og international repræsentation, dygtige menneskelige ressourcer, velafprø-

vede og dokumenterede projektmodeller for implementering. Dertil kræves forsat udvikling af nye 

løsninger. 

 

Branchens attraktivitet og dermed også kursudviklingen hænger blandt andet sammen med 

væksten i branchen og den økonomiske fremgang generelt. Økonomiske styrke, der muliggør 

opkøb og en stærkere markedsposition, har også en positiv indflydelse. Derudover har adgang til 

likviditet haft påvirkning for mange mindre virksomheder under krisen.  

 

Flere succesfulde kapitalforhøjelser i 2005 og dermed en øget egenkapital fra 26 mio. DKK i 2004 

til 159,2 mio. DKK i 2005 havde stor indflydelse på kursen i 2005. Hertil kommer samarbejdsaftalen 

med Microsoft samt meddelelsen om en ny direktør. Derudover har større opkøb eller frasalg 

naturligvis også en direkte indvirken på kursudviklingen. 
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4. Regnskabsanalyse 

For at identificere hvordan Columbus IT har udviklet sig økonomisk, samt give indikationer om-

kring den fremtidige økonomiske udvikling, analyseres tidligere års regnskabstal. For at kunne 

analysere trends for virksomhedens vækst og udvikling, analyseres regnskabstallene de seneste 5 

år (2004-2008). 

 

 

Figur 4.1. Kilde: egen tilvirkning 

 

Regnskabsanalysen indledes med en analyse af fulgte regnskabsprincipper, for at sikre sammen-

lignelighed gennem årene og et så korrekt billede af værdiskabelsen som muligt.  Herefter foreta-

ges eventuelle korrektioner og balance og resultatopgørelse reformuleres til analysebrug.  

 

Endeligt foretages en rentabilitetsanalyse, der udover trends for udviklingen er med til at afklare 

de økonomiske faktorer, der driver Columbus IT.  

4.1. Vurdering af regnskabskvaliteten 

En investor skal kunne vurdere virksomheden ud fra dens ”normale” drift, og dermed det resultat 

der skabes ud fra den primære drift. Det er derfor vigtigt at identificere de aktiviteter som måtte 

være engangstilfælde (transitoriske poster) eller ligger udenfor virksomhedens normale drift. 

Derudover er det vigtigt, at regnskaberne er opgjort med samme regnskabspraksis.  

 

Der ses derfor på: 

 Hvorvidt der er kontinuitet i anvendt regnskabspraksis 

 Hvorvidt regnskabsposter er transitoriske eller tilbagevendende 

 

De korrektioner dette giver anledning til vil blive behandlet i følgende afsnit, samt en diskussion af 

om valgt regnskabspraksis har haft betydning for regnskabsaflæggelsen. 
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praksis og -kvalitet 
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4.1.1. Anvendt regnskabspraksis 

Siden 2005 er årsrapporten for Columbus IT Partner A/S aflagt i overensstemmelse med Internati-

onal Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i 

henhold til årsregnskabsloven.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret siden 2005. I årsrapporten for 2005 er sammenlig-

ningstallene for 2004 omregnet. Således forekommer der sammenlignelighed mellem årsrappor-

terne i perioden 2004-2008. Der har i perioden derudover ikke været væsentlig ændringer til 

regnskabspraksis. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold de 5 år, og har dermed ikke givet anledning til 

korrektioner. 

4.1.2. Transitoriske poster  

Hvorvidt tab på tilgodehavende er en del af den ordinære drift eller er noget ekstraordinært kan 

diskuteres. I branchen for salg af software og konsulentydelser antages dette dog at være en 

tilbagevendende begivenhed og en del af daglig drift. 

 

Virksomheden har i løbet af de sidste 5 år har foretaget en lang række opkøb og salg, samt handel 

med andele/aktier. Da denne strategi forventes at fortsætte, regnes disse aktiviteter for en del af 

den daglige drift.  

 

Ophørte aktiviteter er i regnskaberne 2007-2008 udspecificeret og placeret nederst i resultatopgø-

relsen. Vi kan derfor let udelade disse. For regnskaberne 2004 til 2005 er regnskaberne desværre 

ikke detaljerede nok til, at lave denne opsplitning. Til opstilling af resultatopgørelse til analysebrug 

er derfor brugt hovedtal fra årsrapporten 2008, hvor der er taget højde for ophørte aktiviteter for 

hele perioden. 

 

Årsrapporterne for 2004-2008 vurderes ikke at indeholde transitoriske poster, der skal korrigeres 

for, før regnskaberne kan bruges til analysebrug. 
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4.2. Resultatopgørelse og balance til analysebrug 

Regnskabsanalysen foretages på baggrund af en række beregnede nøgletal. Til brug for disse 

beregninger reformuleres resultatopgørelse og balance til analysebrug, med en klar opdeling af 

operationelle og finansielle poster. Da driften er den primære drivkraft for værdiskabelse, er det 

vigtigt at kunne udskille den43. Finansieringen beskriver derimod hvordan driften er finansieret. 

 

For resultatopgørelsen ses på om posterne har karakter af drifts- eller finansierings-aktiviteter, og 

hvorvidt aktiviteterne er kerneaktiviteter eller ej.  Balancen reformuleres så den matcher resultat-

opgørelsens opdeling i drift og finansiering43. Balancesummen bliver da lig med den investerede 

kapital, som vi skal bruge senere i vores analyser og beregninger. 

 

I det følgende vil vigtige poster, som kan være både drift og finansiering, samt evt. korrektioner, 

kort blive gennemgået. 

4.2.1. Andre driftsindtægter og – omkostninger 

De associerede selskaber og kapitalandele opererer indenfor Columbus IT’s kerneområder, klassi-

ficeres avance og tab vedr. disse som en del af driften. Dog ses tab ved konvertering af gæld i 2005 

og 2006 som en finansiel hændelse og reklassificeres.  

4.2.2. Skat 

Skatten vedrører både driftsaktiviteter og de finansielle aktiviteter, hvorfor der tages korrektion 

for dette. Skattefordelen ved finansielle omkostninger er regnet som netto finansielle omkostnin-

ger * danske selskabsskatteprocent. 

 

I 2008 er der et udskudt skatteaktiv på 35,7 mio. DKK., som forventes at kunne udnyttes over de 

næste 4-5 år. Det udskudte skatteaktiv er sandsynligvis opstået som resultat af forskellen mellem 

skatteopgørelsen og resultatet i årsrapporten. Skatteaktivet vurderes derfor også at være en del af 

driften. 

                                                        
43 T. Plenborg (2005).”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” 
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4.2.3. Resultat i associerende virksomheder 

Resultat i associerende virksomheder indregnes som en del af driften, da virksomhederne er 

beskæftigede indenfor Columbus IT’s kerneområde, og derfor må anses som strategiske investe-

ringer. På samme måde klassificeres kapitalandele i associerede selskaber som driftsaktiv i balan-

cen, så der er overensstemmelse mellem resultatopgørelse og balance. 

4.2.1. Ophørte aktiviteter 

I årsrapporterne for 2007 og 2008 er ophørte aktiviteter udskilt og angivet nederst på resultatop-

gørelsen. Der foreligger ikke informationer omkring hvilke dele af ophørte aktiviteter, der berører 

balancen øvrige år, hvilket betyder støj i nøgletallene fra balanceposterne. Udregningen af inve-

steret kapital bliver derfor overvurderet i perioden op til frasalgene, især i 2007, hvor hele 15 mio. 

DKK er trukket ud.  

4.2.2. Likvide beholdninger 

De likvide beholdninger kan både vedrøre en del af driften og sikre udeståender kan betales eller 

være ren overskydende kapital, der kan bruges til at investere. Likviditeten antages her at være en 

del af driften. 

4.3.3 Egenkapitalen 

Egenkapitalen kan indeholde poster, der er direkte ført på egenkapitalen i stedet for driften kaldet 

”Dirty surplus”. ”Reserve for valutakursregulering” indeholder gevinster/tab indregnet direkte på 

egenkapitalen. Da realiserede tab og gevinster på valuta allerede er indregnet i resultatopgørelsen 

under netto finansielle poster, foretages der dog ingen korrektioner her. 

4.2.3. Immaterielle aktiver 

Columbus IT har indenfor analysens tidsperiode aktiveret både udviklingsprojekter og købt good-

will. Udviklingsprojekter, der sikrer nye softwareprodukter og konkurrencefordele, er vurderet til 

at være en central del af virksomhedens strategi og vil således blive set som en operationel aktivi-

tet. Købt goodwill anses som forbundet til virksomhedens drift, og klassificeres ligeledes som en 

del af driften. 
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4.2.4. Kortfristede aktiver 

Virksomhedens kortfristede aktiver består af blandt andet varebeholdninger, tilgodehavender og 

likvide beholdninger.  Varebeholdningen klassificeres som operationel på grund af den åbenlyse 

relation til driften. Hovedparten af virksomhedens tilgodehavender knytter sig umiddelbart til 

salget og er derfor også en del af driften.  

4.2.5. Langsigtede forpligtelser 

Udskudte skatteforpligtelser er relateret til driften og således klassificeret som driftsgæld. Gæld til 

kreditinstitutter er i sagens natur rentebærende gæld. Andre forpligtelser består af blandt andet 

skyldig løn, skyldig A-skat, skyldige feriepenge og skyldig moms, som er relateret til driften, og 

klassificeres derfor som driftsgæld.  

 

Det er ikke specificeret i noterne, men der antages at være en form for rente på Ansvarlig låneka-

pital og Gæld til tilknyttede virksomheder, hvorfor disse placeres under rentebærende gæld. 

Skyldig restkøbesum, som er afhændet på meget kort tid, antages derimod blot at være drifts-

gæld. 

4.2.6. Kortsigtede forpligtelser 

Kortsigtede forpligtelser består blandet andet af gæld kreditinstitutter, som er rentebærende 

gæld. Forudbetalinger, selskabsskat, andre forpligtelser og periodeafgrænsningsposter relaterer 

sig derimod til driften. En del af gælden til leverandører er muligvis rentebærende, men dette er 

ikke specificeret, og hele posten antages derfor at være driftsgæld relateret til driften. 

 

Resultatopgørelse og balance til analysebrug ser herefter således ud som vist i Bilag 1.  

 

4.3. Rentabilitetsanalyse 

Rentabiliteten analyseres for at afklare virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. 

Den udvidede Dupont-pyramide bruges som udgangspunkt til at belyse de årsagssammenhænge, 

der ligger bag udviklingen i selskabets rentabilitet. I bilag 2 vises formler for nøgletal og i bilag 3 

vises en opsummering af beregnede nøgletal. 
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EKF (egenkapitalens forrentning) afspejler investorernes forrentning af den investerede kapital. 

For at analysere drivere nærmere dekomponeres EKF i afkastningsgrad, finansiel gearing og 

SPREAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2 Rentabilitetsanalysens nøgletal. Kilde: Egen tilvirkning efter Elling O. Jens ”Regnskabsanalyse og værdiansæt-
telse” samt Plenborg, T. og C. Petersen (2005).”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” 

 

Afkastningsgraden af nettodriftsaktiverne udtrykker hvor meget den investerede kapital er blevet 

forrentet i %. Bortset fra år 2005, som var underskudsgivende, har AG ligget pænt med et snit på 

10,8 % de sidste 3 år.  

 

Figur 4.3. Kilde: Egen tilvirkning. 

AG dekomponeres i OG og AOH for at kunne forklare udviklingen bag nøgletallet. Overskudsgra-

den har været let stigende i perioden, med et snit på 3,3 % de sidste 3 år, hvilket forklarer en del 

af afkastet.  

 

AOH viser omsætning per krone investeret i nettodriftsaktiver/investeret kapital, dvs. hvor mange 

gange driftsaktiverne ”omsættes” i løbet af året. AOH ligger i snit på 3,3 gange, og har været 

stigende de sidste par år, efter et fald i 2006, hvilket skyldes investeringerne fra 2005-2006 steg 

mere end omsætningen. Dette bidrager til en styrket AG. 

Egenkapitalforrentning 
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Afkastningsgrad 
AG 

Finansiel gearing 
FGEAR 

Nettolånerente 
NLR 

AOH  Overskudsgrad 
OG 
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- 
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Der har de seneste år været en øget omsætningshastighed på den investerede kapital, anlægsakti-

verne og tilgodehavender fra salget, hvilket har bidraget positivt til en øget AG.  

 

Resultatet af primær drift steg mere i 2006 end 2007, hvilket forklarer faldet i AG i 2007. Dette 

skyldes blandt andet udnyttet skatteaktiv i 2006. 

 

AOH drivere fortæller hvor meget der er bundet aktiver for at generere en krones salg.  

 

Figur 4.4. Kilde: Egen tilvirkning. 

Der skal i snit investeres 0,28 DKK i anlægsaktiver for at generere 1 DKK salg. Derimod der kun skal 

investeres 0,02 DKK i samlet arbejdskapital. Kapitaltilpasningen har været meget stabil i perioden.  

 

FGEAR udtrykker forholdet mellem egenkapital og nettorentebærende gæld og angiver hvor 

mange gange egenkapitalen skal forrentes for at dække den rentebærende gæld. Den finansielle 

gearing er faldet og nede på et meget lavt niveau i takt med en faldende nettorentebærende 

gæld. I periodens start havde Columbus IT en større post vedr. ansvarlig lånekapital, som hurtigt 

blev tilbagebetalt. I 2007 var den langfristede gæld på sit laveste. Frem for optagelse af lån er 

kapital blevet tilført virksomheden via kapitaludvidelser.  

 

Virksomhedens SPREAD angiver hvor meget virksomheden tjener på sine driftsaktiver i forhold til, 

hvad det er muligt at låne til. Columbus IT har haft store udsving i sit SPREAD. Selv om AG er steget 

er nettolånerenten altså steget endnu mere, så virksomheden i 2008 har et negativt SPREAD på 

1,9 %. Nettolånerenten har været stigende gennem hele perioden med det gennemsnit på 8,2%.  

 

Egenkapitalens forretning har svinget i takt med AG, pga. stigende nettolånerente, og kan pga. det 

lettere negative SPREAD i 2008 ikke siges at være helt tilfredsstillende. Dette bør virksomheden 

være opmærksom på sammen med den faldende vækst i omsætningen i 2008 og øgede investe-

ringer i immaterielle anlægsaktiver.  

2004 2005 2006 2007 2008 Gn. 

(1/AOH af investeret kapital) n.a. 0,29 0,33 0,30 0,29 0,30

(1/AOH) af anlægsaktiver n.a. 0,27 0,32 0,28 0,26 0,28

(1/AOH) af Tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser n.a. 0,29 0,29 0,27 0,22 0,26

(1/AOH) af arbejdskapital n.a. 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02
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4.4. Delkonklusion på regnskabsanalyse 

I 2005 ændrede Columbus IT regnskabspraksis og begyndte at aflægge regnskab i henhold til IFRS. 

Da årsrapporten for 2005 indeholder omregnede sammenligningstal for 2004, forefindes dog 

sammenlignelige tal for hele analyseperioden. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Udover Ophørte aktiviteter, er der ikke fundet transitoriske poster, der skulle udelades af regn-

skabet. I regnskabet for 2008 er disse udspecificeret fra resultatopgørelsen og placeret nederst i 

regnskabet og har været lette at udelade. Dette gælder dog ikke balancen, hvorfor det ikke har 

været muligt at udelade Ophørte aktiviteter her. 

 

Regnskabsanalysen har kun givet anledning til en enkelt korrektion i forbindelse med omformule-

ring af resultatopgørelse og balance til analysebrug. Dette gjaldt Tab ved konvertering af gæld i 

2005 og 2006, som var en finansiel hændelse og reklassificeres som sådan. 

 

Virksomheden har en lav gearing og andel af nettorentebærende gæld ift. egenkapitalen. Frem for 

optagelse af lån, er finansiering af investeringer sket ved hjælp af kapitaludvidelser/udstedelse af 

nye aktier. 

 

Samlet set har Columbus IT en høj vækst og en fornuftig kapitalstruktur. Dog kunne sidste år 

ønskes et højere afkast på egenkapitalen, set i forhold til den stigende nettolånerente. Kapitaltil-

pasningen har været stabil for perioden. 

 

Udviklingen har generelt været positiv de seneste år, men væksten i omsætningen er aftaget i 

2008 og samtidigt er immaterielle anlægsaktiver øget, hvilket kan forringe muligheden for et godt 

afkast. 

 

Indtjeningsevne og rentabilitet har i perioden udviklet sig yderst positivt, specielt fra 2005-2006, 

og der er nu opnået et stabilt afkast og lav gearing. Dette skyldes både en konsolidering af virk-

somheden og tilsyneladende succesfuld strategi og styring, samt modning af virksomheden og 

opnåelse af en stærk markedsposition. 
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5. Budgetter/prognose  

For at kunne vurdere Columbus IT’s fremtidige indtjeningspotentiale, til brug for værdiansættel-

sen, udarbejdes budget for de næste 6 år. Budgettet baseres delvist på de ikke-finansielle value 

drivers fra den strategiske analyse og dels på regnskabsanalysen af historiske nøgletal. 

 

Til baggrund for budgettet fastlægges forventet vækst i virksomhedens value drivers. De vigtigste 

er beskrevet i afsnit 5.2, og opsummering vises i bilag 4. 

 

Med udgangspunkt i budgetforudsætningerne er der i bilag 5 beregnet budgetteret resultatopgø-

relse og balance samt budgetteret pengestrømsopgørelse. 

5.1.1. Budgetperiode 

Terminalperioden begynder når der er opnået en konstant vækstrate i omsætningen. Dette af-

hænger af branche samt virksomhedens modenhed. Columbus IT er en veletableret virksomhed, 

men er vokset markant med både virksomhedsopkøb og – frasalg de seneste år. Dertil venter 

yderligere forværring af finanskrisen forude. Der er derfor valgt en periode på 6 år til kunne 

afspejle en vis opnået stabilitet og konsolidering, samt konjunkturnedgang og retur til ”normal”. 

5.2. Budgetforudsætninger 

Ifølge Columbus IT44 er der stor usikkerhed omkring omfanget og længden af den finansielle krise, 

og sammen med frasolgte aktiviteter i 2008 svarende til 7 % af omsætningen, forventes i 2009 en 

omsætning under niveauet i 2008. Den markant styrkede kronekurs såvel som den forventede 

makroøkonomiske tilbagegang på koncernens markeder, medvirker yderligere til et forventet 

resultat noget under resultatet i 2008. 

5.2.1. Nettoomsætning og driftsomkostninger 

Nettoomsætningen er en af de vigtigste value drivers, da en stor del af driftsomkostninger og 

driftsaktiver varierer efter omsætningen og dermed er en funktion af denne.  

 

Figur 5.1. Kilde: Egen tilvirkning. 

                                                        
44 Columbus IT Årsrapport 2008 

Nettoomsætning

2004 2005 2006 2007 2008 Gn.

n.a. 12% 17% 21% 11% 15%
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Columbus IT har gennem analyseperioden øget nettoomsætningen markant, med et gennemsnit 

på 15 %. Stigningen i væksten faldt dog fra 2007 til 2008 og resultatet for 2009 forventes ifølge 

årsrapporten at blive lavere end i 2008. Dette skyldes både frasalg af aktiviteter, der udgjorde 7 % 

af omsætningen, samt den finansielle krise. Der forventes derfor negativ vækst i 2009. 

 

Den finansielle krise skaber usikkerhed om, hvor langvarigt en aftagende omsætning bliver før 

situationen vender. På Columbus IT’s markeder forventes nulvækst eller ligefrem negativ vækst de 

næste par år.  

 

Med baggrund i de nævnte faktorer forventes et fald i nettoomsætningen på 3 % i 2009, med en 

gradvis stigning frem til terminalperioden. I en fuld moden IT virksomhed forventes en vækstrate 

omkring 5 %. Se bilag 4. Hertil kommer inflationen, som har været en meget lav i Europa, men i 

Østeuropa og Sydamerika er den fortsat højere. Der forventes derfor let tiltagende tilbage til 2 %, 

fra nu 1,5 %.  

 

I figur 5.2 ses en tydelig korrelation mellem væksten i nettoomsætningen og omkostningerne. 

 

Figur 5.2. Kilde: Egen tilvirkning. 

I common size analysen i Bilag 3 vises omkostningernes andel af nettoomsætningen. Udover at 

omkostningerne vokser når nettoomsætningen vokser, ses også at de enkelte omkostninger udgør 

en stabil andel af nettoomsætningen. Selv om Columbus IT er vokset og nået en position med visse 

stordriftsfordele, er kun Eksterne projektomkostninger faldet ift. nettoomsætningen i 2008, 

hvorimod Personaleomkostninger har oplevet en lille stigning. 
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Columbus IT har været inde i en konsolideringsfase, og kunne muligvis opnå mindre omkostnings-

forbedringer pga. stordriftsfordele og øget effektivitet. Omvendt udvikles virksomheden konstant, 

og opkøb er en mulighed for at komme styrket ud af krisen.  Dette vil kræve yderligere ressourcer 

og omkostninger, og mindre effektivitet på kort sigt. Omkostningerne forventes derfor stabilt at 

følge udviklingen i nettoomsætningen. 

 

Ser man på de Eksterne projektomkostninger ift. omsætningen, udgør de i snit ca. 26,6 % af 

nettoomsætningen. Det forventes at virksomheden fremover kan holde niveauet dernede. Perso-

naleomkostningerne udgør i snit 49,9 % henover perioden. Det forventes at en tilpasning efter 

omsætningen her vil tage lidt tid, og derfor udgøre en lidt højere procent i 2009 og 2010. 

 

Andre eksterne omkostninger har svinget mellem 20,1 % til 17,2 % og ser ud til at stabiliseres med 

et snit på 17,3 % for de sidste 2 år. Det antages at dette niveau kan holdes fremover. Andre eks-

terne omkostninger udgøres bl.a. af omkostninger til lokaler, distribution og kontoromkostninger 

og forventes at følge omsætningen, da en stor del af omsætningen hænger sammen med antal 

ansatte.  

 

De øvrige omkostninger udgør kun en lille del af omsætningen. Andre driftsindtægter forventes at 

følge det stabiliserede niveau for de sidste 2 år på 0,1 %. Andre driftsomkostninger som var højere 

i 2008 end tidligere år forventes aftagende fra 0,5 % til 0,1 %. 

 

Afskrivningerne forventes at ligge stabilt på omkring 2 % af omsætningen, da større omsætning 

forventes at afføre flere investeringer.  

 

Nedskrivning af goodwill har været høj i bl.a. 2008 pga. konsolidering og frasalg af ikke overskuds-

givende forretningsenheder. Det forventes derfor at nedskrivning af goodwill vil være på 0,1 % i 

2009, som i 2006 og 2007, og falde ned til 0 %. Denne antagelse ligger i at goodwill bør være stabil 

for en velkonsolideret virksomhed i en stabil tid. 

 

Resultat i associerede virksomheder forventes at udgøre 0,03 % af nettoomsætningen som de 

sidste 2 år. Skattesatsen forventes uændret 25 %. Beregning af skatteskjold baseres ligeledes på 

en skatteprocent på 25.  
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Nettofinansielle omkostninger udgøres af lånerenten * nettorentebærende gæld. Lånerenten er i 

øjeblikket på mellem 4 og 10 %, hvoraf størstedelen af gælden ligger på 4 – 6 %. Da stigning eller 

fald kan være svære at forudsige, specielt i en lavkonjunktur, forudsættes renten uændret på 

estimeret 6 %. Bankens øgede risiko kan få renten til at stige og omvendt kan nationalbanken 

komme med rentenedsættelser, for at få økonomien i gang igen. 

 

Opsummeret budget for nettoomsætning og driftsomkostninger er vist i bilag 5. 

5.2.2. Driftsaktiver  

De immaterielle aktiver forventes at kunne holde niveauet fra de sidste 2 år på 21,5 %. De materi-

elle aktiver sættes til det gennemsnitlige niveau for de sidste 3 år på 1,6 %. 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder er vanskeligt at opgøre, da der ikke er lavet en vurdering 

af vækstpotentialet for de associerede virksomheder. Der budgetteres her med periodens gen-

nemsnit på 0,1 %.  

 

Debitorer og kreditorer følger i høj grad driften, og beregnes derfor som en fast andel af omsæt-

ningen. Både tilgodehavender og forpligtelser er faldet i perioden, med undtagelse af 2008, hvilket 

giver en gennemsnitlig arbejdskapital over perioden på 2,8 % af nettoomsætningen. Det forventes 

nuværende niveau vil falde henover perioden ned til niveauet for 2007 på 2,1 %. 

 

Det udskudte skatteaktiv forventes udnyttet over de næste 5 år, således at vi i terminalperioden 

har en værdi på 0. Det udnyttes alt efter størrelse på skatten af EBIT henover perioden.  

 

Nettorentebærende gæld i alt er de seneste 2 år kommet ned på et niveau på 5,1 % efter en stor 

del af gældsposterne er blevet indfriet. Det forventes dette niveau kan nås igen efter en stigning i 

2008 og 2009, trods evt. nye opkøb, da evt. kapital forventes via kapitaludvidelser.  

 

For pengestrømsopgørelsen antages hele udbyttet udloddet. Dette sker for at lette værdiansæt-

telsen efter DCF modellen. 

 

Budgetteret balance samt pengestrømsopgørelse fremgår af Bilag 6. 
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5.3. Delkonklusion på budget 

Udviklingen i budgettet er særdeles positiv efter den finansielle krise, og underbygger billedet af 

en velkonsolideret solid virksomhed.  

 

Vækstraten forventes negativ i 2009 både på grund af frasalg i 2008 samt den finansielle krise, og 

derefter forventes øget vækst til 2012 til 6,5 %, hvorefter en gradvis sænkning til 5 % forventes i 

terminalperioden, som forventes at være realistisk for en velkonsolideret IT virksomhed som 

Columbus IT.  

 

De største poster som Eksterne projektomkostninger, Personaleomkostninger, Andre eksterne 

omkosninger samt Immaterielle omkostninger forventes at følge væksten i nettoomsætningen.  

 

Det store skatteaktiv forstyrrer billedet lidt og giver bedre resultat, så her bør man se på resultatet 

fra den primære drift. Inflationen er svær at forudse, og den gør meget ved væksten i nettoom-

sætningen, det samme gælder lånerenten og nedskrivning af goodwill, hvilket er med til at gøre 

budgettet usikkert.  

 

Udviklingen viser et stigende frit cash flow som evt. kan bruges til nye investeringer og opkøb, 

hvilket er meget positivt for virksomheden. 

 

Ser man på udviklingen i afkastningsgrad og overskudsgrad er denne også meget tilfredsstillende, 

men virker realistisk sammenlignet med tidligere år og den forventede udvikling i Columbus IT. 

 

Figur 5.3. Kilde: Egen tilvirkning. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 Gn. E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

(AG) afkastningsgrad n.a. -1,4% 12,7% 9,5% 10,3% 6,2% 8,3% 10,3% 14,1% 17,3% 17,5% 15,5%

(OG) overskudsgrad -1,0% -0,4% 4,2% 2,8% 2,9% 1,7% 2,5% 3,0% 3,8% 4,4% 4,3% 3,8%
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6. Værdiansættelsen 

Der findes en lang række modeller til værdiansættelse af virksomheder. Normal er disse kategori-

seret indenfor45: 

 Kapitalværdibaserede modeller 

 Relative værdiansættelsesmodeller (multipler) 

 Sustansværdimodeller (Likvidation) 

 (Real) Optionsmodeller 

Kapitalværdibaserede modeller og multipler er de mest udbredtehos analytikere til værdiansæt-

telse af virksomheder. Kapitalværdibaserede modeller er karakteriseret ved tilbagediskontering af 

fremtidige pengestrømme med en diskonteringsrente, der afspejler risikoen i disse. Hertil opdeles 

et fremtidigt budget i en budgetperiode og en terminalperiode.  

 

De kapitalværdibaserede modeller som DCF og EVA giver samme resultat såfremt de underliggen-

de forudsætninger er opfyldt. Datakravene for modellerne er at den fremtidige rentabilitet, vækst 

og risiko skal estimeres. Dertil kræves at transitoriske poster ikke bør medtages i budgettet og 

regnskabspraksis skal være konsistent i analyseperioden.  

 

DCF modellen kræver en god estimering af fremtidigt budget, vækst og risiko, og er den mest 

benyttede model blandt analytikere. DCF modellen er derfor valgt til at repræsentere de kapital-

værdibaserede modeller i denne analyse. DCF modellen suppleres af en følsomhedsanalyse, for at 

afdække følsomheden af de parametre, der ligger til grund for modellen og til dels er antagelser. 

 

De relative værdiansættelsesmodeller betegnes som regel som multipler. Her estimeres værdien 

af en virksomhed ved at sammenligne med prisen på sammenlignelige selskaber. Det vigtigste ved 

disse modeller er derfor at finde en gruppe sammenlignelige virksomheder – en såkaldt peer-

gruppe. Hertil kræves identisk regnskabspraksis. Ud fra gruppen af virksomheder estimeres multi-

pler, som kan bruges til værdiansættelsen.  

 

Multipler er også kendt som en ”quick-and-dirty” metode, da den er hurtig at anvende og kræver 

få beregninger, såfremt en god peer-gruppe kan identificeres.   

                                                        
45 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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Modsat kapitalværdibaserede modeller er brug af multipler ikke afhængig af udarbejdelse af 

fremtidigt budget flere år frem. Multipler er dog ofte upræcise da perfekt sammenlignelige virk-

somheder er sjældent forekommende. 

 

De hyppigst anvendte multipler er EV/OMS (Enterprise value/omsætning), EV/EBITDA (Enterprise 

value/primært resultat før afskrivninger), EV/EBIT (Enterprise value/primært resultat), P/E – 

price/earnings (aktiekurs/egenkapital) samt K/IV – kurs/indre værdi (aktiekurs/egenkapital per 

aktie).  

 

Ved likviditation estimeres værdien af virksomheden ved at vurdere markedsværdien af aktiverne 

og fratrække gælden46. Dette kræver data om alle aktiver og forpligtelser er tilgængelige og 

indregnet i balancen, samt værdien skal være et godt estimat for salgsværdien.  

 

Dette er sjældent er tilfældet i en årsrapport, hvor virksomheden forudsættes ”going concern”, og 

dette vil sige med fortsat drift for øje. I en softwarevirksomhed, hvor medarbejderne og viden er 

det vigtigste aktiv, vil dette ikke give et godt estimat for værdien af virksomheden, og modellen er 

derfor udeladt af denne analyse.  

 

Realoptionsmodellerne bruges mest i typer af virksomheder med karakteristika af en option, som 

for eksempel biotekvirksomheder, hvor værdien afhænger af hvorvidt forskningsprojekterne giver 

positive resultater eller stoppes før noget lanceres. Denne model anses derfor ikke for anvendelig 

til en værdiansættelse af Columbus IT. 

 

Til værdiansættelse af Columbus IT er valgt dermed en kapitalværdibaseret model: DCF modellen, 

samt værdiansættelse ved brug af multipler. Til slut sammenholdes de 2 modeller og styrker og 

svagheder diskuteres. 

 

 

 

                                                        
46 Plenborg, T. og C. Petersen (2005).”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave 
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(1+WACC)t     WACC-g      (1+WACC)n 

FCFt               FCFn+1                1 

6.1. DCF modellen 

DCF modellen er 2-periodisk og består af: 

 Budgetperiode 

 Terminalperiode 

I budgetperioden tilbagediskonteres de frie cash flows med WACC tilbage til år 0, mens det sidste 

år er terminalleddet. Nutidsværdien af fremtidige betalingsbestrømme beregnes som:       

          n  

EV0= ∑  _______________ + ____________ * ______________ 

      t=1  

hvor g er vækst i terminal perioden. 

 

For at kunne bruge modellen skal indtjening (cashflow) og risiko (kapitalomkostning) derfor esti-

meres. Til udregning af terminalperioden er her valgt Gordon’s vækstmodel, som forudsætter 

uendelig vækst i terminalleddet og er en af de mest benyttede. 

6.1.1. Estimering af kapitalomkostninger 

Kapitalomkostningerne, også kaldet WACC (weighted average cost of capital), udgøres af både 

ejernes og fremmedkapitalens afkastskrav, og vil derfor også være højere end lånerenten. 

 

WACC beregnes via følgende formel47:  

WACC = rdebt x (1-Tc) x D/V + requity x E/V 

hvor: 

rdebt = fremmedkapitalomkostninger 

requity = ejerafkastkrav 

Tc = Marginalselskabsskattesats 

D = værdien af den rentebærende gæld 

E = markedsværdien af egenkapitalen 

V = D+E 

Til brug for marginalskattesatsen bruges virksomhedsskatten på 25 %. 

 

I de følgende afsnit beregnes kapitalstruktur, fremmedkapitalomkostninger og ejerafkastkrav, til 

brug for formlen. 

                                                        
47 Brealey, R. m.fl. (2008) ”Principles of corporate finance”, McGraw-Hill, 9th Ed. 
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6.1.2. Kapitalstruktur 

Da vi ikke har en markedsværdi af den rentebærende gæld bruges her den bogførte. Markedsvær-

dien af egenkapitalen udregnes med at gange aktiekursen med antal aktier, der noteres d. 31.12. 

hvert år. Da gældsandelen var højere de første år af analyseperioden og egenkapitalen lav, giver 

2008 et bedre billede af et realistisk niveau og bruges derfor som udgangspunkt. 

 

Aktiekursen for Columbus IT d. 31. december 2008 var 2,4 DKK og antallet af aktier var 77.174.173, 

dette giver en markedsværdi på 185.218.015 DKK. Den rentebærende gæld var 31. december 

2008 på 56.967.000 DKK. Dette giver en kapitalstruktur, der består af 23,5 % gæld og 76,5 % 

egenkapital, hvilket er de vægte, der vil blive brugt til udregning af WACC. 

6.1.3. Estimering af ejerafkastkravet 

requity er afkastkravet for at påtage sig risikoen ved at investere i virksomheden, og vil være det 

samme for virksomheder med samme risiko. Risikoen benævnes β, hvor β = 0 er en risiko investe-

ring og β = 1 er en investering i markedsporteføljen. Investors afkastkrav bestemmes derfor af 

virksomhedens betaværdi.  

 

Til udregning af denne bruges CAPM formlen: 

requity – rf = β x (rm – rf ) + rl  requity = rf + β x (rm – rf ) + rl 

hvor:  

rf = risikofri rente 

rm = afkast ved investering i markedsportefølje 

β = beta for virksomheden 

(rm – rf ) = markedets risikotillæg ved investering i markedsporteføljen 

rl = likviditetstillæg 

 

Ved fastsættelse af den risikofri rente vælges oftests 10 årige statsobligationer, da man her har en 

længere løbetid, der ikke afspejler en nuværende lav eller høj rente. Dette er vigtigt når vi skal 

tilbagediskontere fremtidige cash flows. Ved udgangen af 2008 lå den 10 årige danske statsobliga-

tion på 3,32 %48.  

 

                                                        
48 Børsen 31. december 2008 ”Lavere rente på statspapirer”. 
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Afkast ved investering i markedsporteføljen har en β-værdi på 1. Likviditetstillæg kræves ofte som 

ekstra risikotillæg ved illikvide aktier. Da Columbus IT er børsnoteret sættes dette tillæg her til 0. 

Beta 

Størrelsen på Beta udtrykker risikoen ved at investere i aktien i forhold til markedsporteføljen. En 

akties Beta kan findes ved at sammenligne aktien med markedet ved hjælp af en regressionsanaly-

se. Hældningen på tendenslinien beskriver dermed hvor meget kursen på Columbus IT ændres, 

hver gang markedet stiger 1 %.  

 

Til brug for denne analyse beregnes β ved at sammenholde kursudviklingen på Colombus IT aktien 

med C20 indekset.  

 

C20 af valgt da det viser et bredt udsnit af danske aktier og dermed en veldiversificeret porteføl-

je49. Månedlige afkast for de sidste 5 år er brugt til analysen50.   

 

Figur 6.1. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
49 En regression bør indeholde mindst 60 observationer og sammenlignes med en veldiversificeret portefølje. Koller, K    
    m.fl. (2005). ”Valuation – measuring and managing the value of companies”, Wiley, 4. udgave. 
50 http://www.nasdaqomxnordic.com 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Resultatet af regressionsanalysen ses i figur 6.1, hvor Beta kan aflæses til 0,9803, hvilket virker lavt 

og indikerer at investering i Columbus IT skulle være mindre risikabel end markedsporteføljen. Dog 

er spredningen stor og forklaringsparametren R2 lav (jo tættere på 1 jo bedre forklaringsgrad).  

 

Ifølge branche data for Computer Software og Services51, er der en gennemsnitlig beta på 1,82. Til 

beregning af ejerafkastkravet er en beta på 1,4 derfor brugt, hvilket er et gennemsnit af de 2 

betaværdier, da Columbus IT aktien på baggrund af analyserne forventes at være mere risikabel 

end markedsporteføljen. 

Risikotillæg  

rm udtrykker det forventede afkast, som investorer forventer ved investering i markedsporteføljen. 

Fratrækkes den ”risikofrie” rente, fås det risikotillæg investor får ved at investere i markedsporte-

følgen. Der er lavet en række empiriske undersøgelser af dette risikotillæg. 

 

I en offentliggjort undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg52, omkring værdiansættelser i 

praksis, konkluderes det, at danske revisionsfirmaer, banker, private equity-investorer og mana-

gement konsulenter i gennemsnit anvender en markedsrisikopræmie på 4,5 % med en standardaf-

vigelse på 0,7 procentpoint. På grund af den finansielle krise og nuværende lavkonjunktur er 

således brugt et risikotillæg på 5 % til værdiansættelsen af Columbus IT. 

6.1.4. Beregning af ejerafkastkrav 

Ejerafkastkravet kan nu beregnes som:  

requity – rf = β x (rm – rf ) + rl  requity = rf + β x (rm – rf ) + rl 

Hvor: 

rf = 3,32 % 

(rm – rf) = 5 % 

β = 1,4 

rl = 0 

 requity = 0,032 + 1,4 (0,05) + 0 = 0,102 => 10,2 % 

                                                        
51 Plenborg, T. og C. Petersen (2005).”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave 
52 Holm, Petersen og Plenborg (2005) 
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6.1.5. Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostningernes forrentning rdebt beregnes ud fra den risikofrie rente tillagt et 

risikotillæg for den specifikke virksomhed. Virksomheder med en høj gældsandel har naturligvis en 

højere risiko.  Ofte ser man på kreditratingen for virksomheden, og tillægger niveauet en procent-

del. Herfra fradrages skattefradrag. 

 

Her følges tillæg som angivet i Copeland m.fl. (2000) Bloomberg Business News: 

Rating AAA AA A BBB BB B 

Risikotillæg % 0,45 0,54 0,63 1,44 2,55 3,67 

Figur 6.2. Kilde: Egen tilvirkning 

Columbus IT har i 2008 en rating på A06 fra Navne og Numre, som ikke helt følger samme skala, 

men er i øverste ende af skalaen. Tillægget anslås derfor til 0,63 %.  

 rdebt bliver herefter: (3,32 % + 0,63 %) *(1-0,25) = 2,96 %. 

6.1.6. Udregning af WACC 

De udregnede parametre kan nu sættes ind i formlen for WACC: 

WACC = rdebt x (1-Tc) x D/V + requity x E/V 

Hvor: 

rdebt = 3,96 % 

Tc = 25 % 

requity = 10,2 % 

E/V = 185.218.015 / (185.218.015+56.967.000) = 76,5 % 

D/V = 56.967.000 / ((185.218.015+56.967.000) = 23,5 % 

Det giver hermed en WACC på: 0,0396 x (1-0,25) x 0,235 + 0,102 x 0,765 = 8,5 % 

6.1.7. Estimering af g 

Til brug for DCF modellen skal g ligeledes estimeres. g er et estimat af den fremtidige realvækst. 

Det betyder at der i den forventede vækst på lang sigt skal fradrages inflation, der de seneste år 

har ligget omkring 2 % i Danmark og Eurolandende. Dog noget højere på andre af Columbus IT’s 

markeder.  
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Da de vestlige lande udgør størstedelen af Columbus IT’s markeder, vurderes det at 2 % er en 

realistisk værdi at bruge i denne værdiberegning.  

 

Ud fra de gennemførte analyser af Columbus IT er væksten estimeret til at ligge omkring 5 %, 

hvilket betyder en realvækst på 3 %. Der vil derfor blive brugt en g på 3 % til værdiberegningen. 

6.1.8. Værdiberegning ud fra DCF modellen 

DCF modellen er som sagt en af de mest benyttede, og bygger på en tilbagediskontering af fremti-

dige betalingsstrømme med virksomhedens WACC.  

 

Virksomhedens værdi af egenkapitalen estimeres på følgende måde i DCF-modellen: 

  

 
  
Figur 6.3. Kilde: Plenborg, T. (2002) ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med 
værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele” Forlaget Thomson.

 
 

 

Beregningerne der første frem til de frie cash flows kan ses i pengestrømsopgørelsen i bilag 6. 

 

Efter DCF modellem fås hermed en estimeret værdi af egenkapitalen på 921,88 mio. DKK, hvilket 

svarer til en aktiekurs på 11,95 DKK. Dette indikerer at aktien er undervurderet og ser ud til at 

være en god investering. 
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Figur 6.4. Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan diskuteres hvorvidt den teoretiske kurs bør sammenlignes med børskursen d. 31.12.2008, 

da årsrapporten ikke var offentligtgjort på den dato. Analytikere og investorer bruger offentliggjor-

te tal og informationer om virksomheden til at vurdere kursen og markedet indretter sig herefter.  

 

Efter offentliggørelsen af årsrapport 2008 den 23. marts 2009 nåede aktiekursen 2,6 DKK, men 

dette ligger stadigt langt fra den beregnede kurs på 11,95 DKK, og er ikke med til at forklare den 

store forskel. 

 

En del af forklaringen kan derfor ligge i forudsætninger og budgettal, der ligger til grund for DCF 

modellen, eller at investorerne ikke har været fuldt rationelle og den finansielle krise har medvir-

ket til tilbageholdenhed på aktiemarkedet, og at man har tillagt aktier for software en højere 

risiko. 

 

Da DCF bygger på forventninger til fremtiden, der er usikre og til dels subjektive, kan en følsom-

hedsanalyse hjælpe med at klarlægge, hvor følsom den estimerede værdi er over for ændringer i 

de vigtigste parametre. Dette kan også være med til at vise, hvorvidt investorerne har regnet med 

en højere risiko og derfor krævet afkast. 

6.1.9. Følsomhedsanalyse 

DCF modellen er meget afhængig af det lagte budget og den udregnede WACC. Dette betyder 

også at 2 analytikere ofte kommer til vidt forskellige resultater, som i princippet kan være lige 

korrekte.  

Terminalperiode

DKK mio. E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

Periode 1 2 3 4 5 6

Frit cash flow (FCF) 40,8 42,4 52,1 64,8 61,6 59,8

WACC 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Vækst i terminalperioden (g) 3,0%

Diskonteringsfaktor: 1+WACC^-t 0,9217 0,8495 0,7829 0,7216 0,6650 0,6650

Nutidsværdi af FCF 37,6 36,0 40,8 46,8 41,0 722,6

Nutidsværdi af FCF i budgetperioden 202,18

Terminalværdi 722,57

Virksomhedsværdi 924,75

+ Likvider 54,10

-  Nettorentebærende gæld -56,97

Estimeret værdi af egenkapitalen 921,88

Antal aktier per 31.12.2008 (i mio.) 77,17

Pris per aktie / Kurs per 31.12.2008 11,95

Budgetperiode
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Da terminalværdien udgør langt den største del af værdien (78 %), er denne specielt interessant at 

analysere. Dette gøres ved at vise forskellige scenarier, hvor WACC og vækst (g) sættes henholds-

vis op og ned med 0,5 samt 1 %-point, for at se effekten af dette på kursen.  

Derudover analyseres ændringer i EBITDA, som i høj grad hænger sammen med budgetforudsæt-

ningerne vedrørende vækst, ved stigninger og fald på 10 og 20 %. Man kunne også vælge at gå helt 

ned og kigge på de enkelte poster i budgettet, men i følsomhedsanalysen her ønsker vi blot at 

påvise følsomheden. 

 

Figur 6.5. Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenfatningen af analysen i figur 6.5 viser, at de ændrede parametre betyder variationer i den 

teoretiske aktiekurs fra 8,36 DKK til 15,53 DKK (alt andet lige). Ændringer i EBITDA giver de største 

udsving. Dermed har forudsætningerne for omsætningsvæksten en stor påvirkning af den bereg-

nede kurs.  

 

For at nå en kurs som ved årets afslutning d. 31. december 2008 på 2,4 DKK, skal vi op på en WACC 

på 28,8 %, eller en negativ vækst på 27,5 % eller et fald i EBITDA på 44 %, hvilket antages at være 

urealistisk. Aktiekursen d. 31. december 2008 virker derfor meget lavt, og det må konkluderes, at 

en investering i Columbus IT ville være fordelagtigt på det tidspunkt. 

6.1.10. Sammenfatning DCF modellen 

Ifølge DCF modellen fås en estimeret værdi af egenkapitalen på 921,88 mio. DKK, hvilket svarer til 

en aktiekurs på 11,95 DKK. Dette indikerer at aktien er stærkt undervurderet og ser ud til at være 

en rigtig god investering.  

 

Selv efter 23. marts 2009, hvor årsrapporten offentliggøres, kommer kursen kun op på 2,6 DKK 

hvilket ligger langt fra den teoretiske kurs. 

Følsomhedsberegning af kursværdi ved  ændring i de enkelte parametre:

-1% point -0,5% point 0% +0,5% point +1% point

WACC 14,64 13,16 11,95 10,93 10,08

Vækst (g) 10,51 11,17 11,95 12,88 13,09

-20% -10% 0% +10% +20%

EBITDA 8,36 10,15 11,95 13,74 15,53
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En del parametre er dog forbundet med en del usikkerhed og følsomhedsanalysen viser at især 

udsving i EBITDA, der hænger nøje sammen med forventningerne til vækst, har stor indflydelse på 

den beregnede kursværdi. Dog må ændringer i forudsætningerne, der er så store at kursen når 

ned på de 2,4 DKK, som ved udgangen af 2008, anses for urealistiske, og aktien anses derfor for 

værende undervurderet og et godt køb på daværende tidspunkt. 

6.2. Multipler 

Relativ værdiansættelse baseres, modsat kapitalværdibaserede modeller, ikke på den enkelte 

virksomhed, med ved sammenligning af lignende virksomheder. Hovedparten af analysearbejdet 

består derfor i at identificere sammenlignelige virksomheder – en såkalt peer-gruppe. Ud fra 

denne gruppe af virksomheder, som ligner Columbus IT, estimeres herefter en repræsentativ 

multipel, som benyttes til at værdiansætte Columbus IT. 

6.2.1. Valg af multipler 

Til at finde aktiekursen for Columbus IT er valgt følgende multipler, som er de hyppigst anvendte53: 

EV/OMS Markedsværdien af egenkapital+nettorentebærende 
gæld/Omsætning 

EV/EBITDA Markedsværdien af egenkapital+nettorentebærende 
gæld/Indtjeningsbidrag 

EV/EBIT Markedsværdien af egenkapital+nettorentebærende gæld/resultat af 
primær drift 

P/E (price/earning) Markedsværdi af egenkapitalen/Ordinært resultat efter skat 

K/IV (kurs/indre værdi) Markedsværdien af egenkapital/Bogført værdi af egenkapital 

 

For at undgå at enkeltvirksomheders ekstreme værdier, undgå et skævt gennemsnit, ses bort fra 

højeste og laveste multipel i gennemsnitsberegningerne. Da antages i denne analyse at dette 

gennemsnit er en god indicator for en brugbar multipel. 

 

Da den budgetterede indtjening et eller to år frem i tiden skulle være en bedre indikator for den 

fremtidige indtjening frem for den historiske indtjening, tages udgangspunkt i det første budgetår 

til beregning af virksomhedens værdi ud fra multiplerne54. 

                                                        
53 Fink, J. ”Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse” Børsens ledelseshåndbøger. 
54 Plenborg, T. (2002) ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  
    virksomheder og virksomhedsandele” Forlaget Thomson. 
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6.2.2. Peer gruppe 

Til peer gruppe analysen er der taget udgangspunkt i 8 selskaber, der alle er børsnoterede interna-

tionale selskaber indenfor software branchen. De er valgt ud fra foreslået Peer Group i Orbis, og 

tjekket for om de ligesom Columbus IT sælger softwareløsninger til forretningsunderstøttelse. Der 

er valgt både nationale, regionale og internationale virksomheder fra listen. 

 

I forhold til peer-gruppen er der en stor discount på multiplerne hos Columbus IT. Denne rabat kan 

skyldes mange ting, herunder at de virksomheder, der sammelignes med, forventes at have højere 

omsætningsvækst, indtjeningsvækst, likviditet i aktien, bedre strategisk position m.v. En vurdering 

af en evt. rabat ville kræve dybdegående analyser af hvert enkelt selskab, hvilket ligger udenfor 

omfanget af denne kandidatafhandling.  

6.2.3. Relativ værdiansættelse 

EV/OMS multiplens estimerede aktiekurs findes ved følgende beregning: ((Budgetteret omsætning 

2009 * EV/OMS for Peer-gruppen) – nettorentebærende gæld 2009) / antal aktier. 

 

Estimeret kurs ud fra EV/OMS: (975.741.000 * 0,94) – 58.544.460 / 76.464.000 = 11,23 DKK. 

 

EV/EBITDA multiplens estimerede aktiekurs findes ved følgende beregning: ((Budgetteret EBITDA 

2009 * EV/EBITDA for Peer-gruppen) – nettorentebærende gæld 2009) / antal aktier. 

 

Estimeret kurs ud fra EV/EBITDA: (46.131.013 * 9,5) – 58.544.460 / 76.464.000 = 4,97 DKK. 

 

EV/EBIT multiplens estimerede aktiekurs findes ved følgende beregning: ((Budgetteret EBIT 2009 * 

EV/EBIT for Peer-gruppen) – nettorentebærende gæld 2009) / antal aktier. 

 

Estimeret kurs ud fra EV/EBIT: (24.664.711 * 9,01) – 58.544.460 / 76.464.000 = 2,14 DKK. 

 

P/E multiplen angiver hvor meget en investor skal betale for at få del i en krones overskud i virksom-

heden. Den estimerede aktiekurs findes ved følgende beregning: (P/E for Peer-gruppen * budgetteret 

resultat for 2009) / antal aktier.  

 

Estimeret kurs ud fra P/E: 12,21 * 24.491.255 / 76.464.000 = 3,91 DKK. 
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K/IV multiplens estimerede aktiekurs findes ved følgende beregning: (Budgetteret egenkapital 

2009 * K/IV for Peer-gruppen) / antal aktier. 

 

Estimeret kurs ud fra K/IV: 225.149.937 * 1,73 / 76.464.000 = 5,09 DKK. 

 

 

Figur 6.6. Kilde: Egen tilvirkning 

De fleste multipler på nær EV/EBIT giver dermed også en kurs, der er højere end den aktuelle 

aktiekurs. Gennemsnitligt fås en estimeret kurs på 5,47 DKK. 

6.2.4. Sammenfatning multipler 

Udfordringen ved multipler er at finde en sammenlignelig peer-gruppe. Der er umiddelbart stor 

forskel mellem peer-gruppe og Columbus IT’s multipler. Hvori denne rabat ligger, ville kræve en 

dybdegående analyse af de øvrige selskaber. Til estimering af kurs er derfor blot brugt gennem-

snitlige multipler for peer-gruppe renset for højeste og laveste multipel for at undgå skævhed ved 

store fravigelser. 

 

Den estimerede gennemsnitlige kurs for alle 5 beregnede multipler bliver: 5,47 DKK. Denne kurs er 

over dobbelt så høj som markedskursen, men under halvt så høj som den beregnede kurs via DCF. 

Multipler Tallene er udregnet/hentet via virksomhedsdata fra Orbis

Markedsværdi* EV/OMS EV/EBITDA EV/EBIT P/E* K/IV

Columbus IT 183.513.600     DKK 0,24 3,97 10,06 7,53 0,78

Peer group gennemsnit (u/lavest og højest) 0,94 9,50 9,01 12,21 1,73

SIMCORP A/S 2.910.675.000 EUR 2,12 8,86 9,63 12,70 46,42

TRIFORK PUBLIC A/S* 90.000.000 DKK 0,97 8,47 15,67 31,39 2,39

ACANDO AB 765.123.750 SEK 0,38 3,78 4,00 4,54 1,04

PARITY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 3.024.960 GBP 0,05 2,18 2,49 -0,90 0,35

GLINTT - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES 55.656.320 EUR 0,72 10,59 14,99 12,98 0,50

AMDOCS (UK) LIMITED* 39.367.396 GBP 1,51 19,29 21,24 348,38 0,43

VIRTUSA CORPORATION 227.427.520 USD 0,85 6,05 7,27 12,54 1,46

ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 234.651.200 USD 1,17 38,34 -45,21 -81,00 4,59

Peer gruppe discount -74% -58% 12% -38% -55%

Columbus IT's aktiekurs ved brug af hver 

enkelt multipel
11,23 4,97 2,14 3,91 5,09

Gennemsnitlig aktiekurs af alle multipler

*Markedsværdi for Amdocs er fra http://uk.finance.yahoo.com/q?s=DOX 

*Hvor tal for EV ikke har været tilgængelig er brugt Markedsværdi + bogført værdi af langsigtet gæld.

*Hvor tal for P/E ikke har været tilgængelig er brugt Markedsværdi / resultat efter skat

5,47
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6.3. Sammenligning af DCF og multipler 

En god model bør give et godt estimat, uden systematiske fejl, og have realistiske forudsætninger. 

Dertil bør modellen være brugervenlig og estimatet forståeligt, således at der er en lav kompleksi-

tet ved brug af modellen, valide data er tilgængelige og der er en god gennemsigtighed. 

 

Fordele ved DCF modellen Ulemper ved DCF modellen 

 Value drivers, som analytiker selv vælger, 
udgør fundamentet. Det kræver godt kend-
skab til virksomheden og markedet, men 
giver også stor fleksibilitet. 

 Bygger på cash flows og er dermed uaf-
hængig af valgte indregningskriterier og 
regnskabsprincippter 

 Tager højde for skat 

 Kan tage højde for forventede fremtidige 
investeringer 

 

 Estimat af value drivers forbundet med stor 
usikkerhed, og kræver indgående kendskab 
til virksomheden, som kun få besidder 

 Modellen er følsom for ændringer i para-
metre som WACC og vækst 

 Størstedelen af værdien kommer fra termi-
nalleddet, som bygger på antagelser og 
forudsætninger 

 Kapitalstruktur kan være svær at forudsige 
på sigt 

 

Fordele ved multipler Ulemper ved multipler 

 Hurtig at udregne, da færre analyser og 
estimeringer er påkrævet. 

 God rettesnor for spænd af værdien for 
unoterede aktier 
 

 Upræcise i forhold til kapitalværdibaserede 
modeller 

 Kræver virksomheder man sammenligner 
med er korrekt værdisat 

 Kan være svært at finde 100 % sammenlig-
nelige virksomheder, hvorved en vis støj 
fremkommer 

 Tager ikke højde for virksomheders forskel-
lige fremtidsudsigter 

 En mere præcis vurdering kræver indgåen-
de analyse af peer-gruppe virksomhederne 

 

Hvor DCF modellen har usikkerheder pga. de mange forudsætninger for modellen og estimater 

som ligges i budgettet, er der stor variation for multipler alt efter hvilken man bruger, og en evt. 

rabat/tillæg er svær at fastsætte uden et større analysearbejde, hvorved hurtigheden ved meto-

den går tabt. Er kendskabet til den analyserede virksomhed og branchen god, vurderes DCF mo-

dellen som mere præcis, og tillægges ofte en højere vægt. 

 

Antages det at DCF vægter 70 % og multipler 30 % får vi en estimeret kurs på: (0,7 * 11,95) + (0,3 * 

5,47) = 10,01 DKK. I forhold til markedskursen på 2,40 DKK er den beregnede kurs 317 % højere.  
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En del af den store forskel i aktuel og beregnet kurs kan skyldes markedets forventninger til 

Columbus IT’s fremtidige resultater, men også at der ved udgangen af 2008 var stor usikkerhed 

omkring hele aktiemarkedet og dybden og varigheden af den finansielle krise. Mange aktier havde 

store fald på 50-60 % i 2008, et større fald end der rationelt kan forklares ved tabt værdi i selska-

berne. 

 

Det antages derfor, ud fra tilgængelige oplysninger d. 31. december 2008 at Columbus IT aktien 

ville være et særdeles godt køb. 

6.4. Delkonklusion på værdiansættelsen 

Til værdiansættelse af Columbus IT er kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller samt 

multipler de bedst anvendelige. Da DCF modellen er langt den mest udbredte kapitalværdibasere-

de model, og giver en ret præcis vurdering forudsat gode estimater fremtidigt budget, vækst og 

risiko kan gives. Multipler er en hurtigt ”quick and dirty” beregning, der dog forudsætter en peer 

gruppe med sammenlignelige virksomheder kan findes. Dette er i praksis vanskeligt, hvorfor de 

multipler anses for mindre præcise og tillægges en mindre vægtning.  

 

Ud fra DCF modellen fås en beregnet kursværdi på 11,95 DKK, hvilket er langt højere end kursen 

31. december 2008 på 2,40 DKK. Gennemsnittet af værdien beregnet ud fra multipler giver en 

estimeret kurs på 5,47 DKK. Hvilket er nærmere markedskursen, men stadig over dobbelt så høj. 

 

Langt den største værdi i DCF modellen stammer fra terminalperioden, og modellen er derfor 

følsom for forudsætningerne herfor. Derfor vurderes følsomheden af WACC og vækst (g). Endvide-

re var en stor del af budgettet afhængigt af den forventede vækst i omsætningen og følsomheden 

af EBITDA blev derfor også undersøgt. Det viste sig at de største udsving lå i ændringer på EBITDA, 

og det er derfor vigtigt at den estimerede vækst er realistisk for at give et godt estimat af kursen. 

 

For multiplernes vedkommende er det altafgørende at der findes en peer-gruppe med sammen-

lignelige virksomheder. Dog findes 100 % sammenlignelige virksomheder sjældent i praksis, hvilket 

giver en del usikkerhed og støj. Derudover er der stor forskel på den estimerede kurs ud fra hvil-

ken multipel man anvender.  
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Peer-gruppens gennemsnitlige multipler ligger også langt fra markedsdata omkring Columbus IT. 

Rabatterne kan skyldes en række forskellige faktorer, herunder at de virksomheder, der samme-

lignes med, forventes at have højere omsætningsvækst, indtjeningsvækst, likviditet i aktien, bedre 

strategisk position m.v. Yderligere forklaring ville kræve dybdegående analyse af peer-gruppens 

virksomheder.  

 

Ud fra analyserne af Columbus IT og værdiansættelse ved både kapitalværdibaseret model og 

multipler anses Columbus IT aktien at være undervurderet og et særdeles godt køb for en invester 

ved udgangen af december 2008. Antages det at DCF vægter 70 % og multipler 30 % får vi en 

estimeret kurs på: (0,7 * 11,95) + (0,3 * 5,47) = 10,01 DKK. I forhold til markedskursen på 2,40 DKK 

er den beregnede kurs 317 % højere.  

 

Selv om en del af forskellen kan skyldes markedets lavere forventninger til Columbus IT’s værdi-

skabelse og vækst, er forskellen så stor, at det anslås at markedet generelt ligger lavt på grund af 

usikkerhed omkring den finansielle krises dybde og varighed. Det er i sig selv med til at trække 

priserne ned, da forskellen ikke kan forklares ved virksomhedernes værditab alene. 
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7. Konklusion  

Formålet med kandidatafhandlingen har været at vurdere hvorvidt IT virksomheder er lavt værdi-

sat p.g.a. den finansielle krise og derfor gode investeringsobjekter i 2009.  

 

Svaret blev undersøgt via værdiansættelse af en casevirksomhed noteret på den danske børs.  

Columbus IT er en IT konsulentvirksomhed, som leverer branchespecifikke forretningsløsninger 

baseret på Microsoft Dynamics.  

 

Ifølge den strategiske analyse har Columbus IT en attraktiv position på det marked, virksomheden 

opererer i. Markedet forventes fortsat pæn vækst og Columbus IT har gode forudsætninger for at 

få del i denne vækst, med yderligere opkøb.  

 

IDC forventer vækstrater i IT forbrug på 5 % fra 2012, hvor der nu er nulvækst eller ligefrem 

negativ vækst i store dele af den vestlige verden. Branchen forventes generelt at stå på kanten af 

en række opkøb og fusioner, da markedet nu er spredt og det kræver en vis størrelse at kunne 

være konkurrencedygtig på et marked med få adgangsbarrierer og priskonkurrence. For de øko-

nomisk bedst polstrede virksomheder kan betyde, at de kommer styrkede ud af krisen. 

 

Columbus IT skal arbejde på at fastholde sine kernekompetencer ift. tæt samarbejde med Micro-

soft, stordriftsfordele og international repræsentation, dygtige menneskelige ressourcer, velafprø-

vede og dokumenterede projektmodeller for implementering.  

 

Den finansielle krise har betydet øget konkurrence pga. faldende vækst og færre investeringer. 

Krisen ventes at blive hård men forholdsvis kortvarig.  

 

Kursudviklingen er blandt andet afhængig af branchens attraktivitet, væksten i branchen og den 

økonomiske fremgang generelt. Flere succesfulde kapitalforhøjelser i 2005 og dermed en øget 

egenkapital fra 26 mio. DKK i 2004 til 159,2 mio. DKK i 2005 havde stor indflydelse på Columbus 

IT’s kurs. Hertil kommer samarbejdsaftalen med Microsoft samt meddelelsen om en ny direktør. 

Derudover har større opkøb eller frasalg naturligvis også en direkte indvirken på kursudviklingen. 
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Regnskabsanalysen har kun givet anledning til en enkelt korrektion en enkelt korrektion i forbin-

delse med omformulering af resultatopgørelse og balance til analysebrug. Dette gjaldt Tab ved 

konvertering af gæld i 2005 og 2006, som var en finansiel hændelse og reklassificeres som sådan. 

 

Virksomheden har en lav gearing, da finansiering af investeringer sket ved hjælp af kapitaludvidel-

ser/udstedelse af nye aktier i stedet for låneoptagelse. Samlet set har Columbus IT en høj vækst og 

en fornuftig kapitalstruktur, som har været stabil for perioden. Udviklingen har generelt været 

positiv de seneste år, men væksten i omsætningen er aftaget i 2008 og samtidigt er immaterielle 

anlægsaktiver øget, hvilket kan forringe muligheden for et godt afkast. 

 

Indtjeningsevne og rentabilitet har i perioden udviklet sig yderst positivt, specielt fra 2005-2006, 

og der er nu opnået et stabilt afkast og lav gearing. Dette skyldes både en konsolidering af virk-

somheden og tilsyneladende succesfuld strategi og styring, samt modning af virksomheden og 

opnåelse af en stærk markedsposition. 

 

Udviklingen i budgettet tegner positiv efter den finansielle krise, og underbygger billedet af en 

velkonsolideret virksomhed. Eksterne projektomkostninger, Personaleomkostninger, Andre 

eksterne omkosninger samt Immaterielle omkostninger forventes at følge væksten i nettoomsæt-

ningen. Inflationen er svær at forudse, og påvirker væksten i nettoomsætningen. Ddet samme 

gælder lånerenten og nedskrivning af goodwill, hvilket er med til at gøre budgettet usikkert.  

 

Udviklingen viser et stigende frit cash flow som evt. kan bruges til nye investeringer og opkøb, 

hvilket er meget positivt for virksomheden. 

 

Vækstraten forventes negativ i 2009 både på grund af frasalg i 2008 samt den finansielle krise, og 

derefter forventes øget vækst til 2012 til 6,5 %, hvorefter en gradvis sænkning til 5 % forventes i 

terminalperioden, som forventes at være realistisk for en velkonsolideret IT virksomhed.  

 

Til værdiansættelse af Columbus IT er kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller samt 

multipler de bedst anvendelige. DCF modellen er langt den mest udbredte kapitalværdibaserede 

model, og giver en præcis vurdering forudsat gode estimater fremtidigt budget, vækst og risiko. 
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Multipler er ligeledes udbredt og ses som en hurtigt ”quick and dirty” beregning. Der forudsættes 

at en peer gruppe med sammenlignelige virksomheder kan findes, hvilket er vanskeligt i praksis. 

 

Ud fra DCF modellen fås en beregnet kursværdi på 11,95 DKK, hvilket er langt højere end kursen 

31. december 2008 på 2,40 DKK. Gennemsnittet af værdien beregnet ud fra multipler giver en 

estimeret kurs på 5,47 DKK. Hvilket er nærmere markedskursen, men stadig over dobbelt så høj. 

 

Langt den største værdi i DCF modellen stammer fra terminalperioden, og modellen er derfor 

følsom for forudsætningerne herfor. Derfor vurderes følsomheden af WACC og vækst (g). Endvide-

re var budgettet afhængigt af den forventede vækst i omsætningen og følsomheden af EBITDA 

blev derfor også undersøgt. Det viste sig at de største udsving lå i ændringer på EBITDA, og det er 

derfor vigtigt at den estimerede vækst er realistisk for at give et godt estimat af kursen. 

 

For multiplernes vedkommende findes 100 % sammenlignelige virksomheder sjældent i praksis, 

hvilket giver en del usikkerhed og støj. Derudover er der stor forskel på den estimerede kurs ud fra 

hvilken multipel man anvender.  

 

Peer-gruppens gennemsnitlige multipler ligger langt fra markedsdata omkring Columbus IT. Rabat-

terne kan skyldes en række faktorer, herunder at de virksomheder, der sammelignes med, forven-

tes at have højere omsætningsvækst, indtjeningsvækst, likviditet i aktien, bedre strategisk position 

m.v. Yderligere forklaring ville kræve dybdegående analyse af peer-gruppens virksomheder.  

 

Antages det at DCF vægter 70 % og multipler 30 % får vi en estimeret kurs på: (0,7 * 11,95) + (0,3 * 

5,47) = 10,01 DKK. I forhold til markedskursen på 2,40 DKK er den beregnede kurs 317 % højere.  

Ud fra analyserne af Columbus IT og værdiansættelse ved både kapitalværdibaseret model og 

multipler anses Columbus IT aktien at være undervurderet og et særdeles godt køb for en invester 

ved udgangen af december 2008.  

 

Selv om en del af forskellen kan skyldes markedets lavere forventninger til Columbus IT’s værdi-

skabelse og vækst, er forskellen så stor, at det anslås at markedet generelt ligger lavt på grund af 

usikkerhed omkring den finansielle krises dybde og varighed. Det er i sig selv med til at trække 

priserne ned, da forskellen ikke kan forklares ved virksomhedernes værditab alene.  
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8. Perspektivering 

Skønt en forventning fra mange analytikere om, at den finansielle krise ville vende i 2009, har 

krisen bidt sig godt fat. Aktiemarkedet er blevet stabiliseret, men ligger stadig langt under niveau-

et fra 2007. Columbus IT aktien fulgte desværre ikke C20 indekset på vej op. 

 

Figur 8.1. Kilde: www.columbusit.com 

For Columbus IT blev 2009 et år i modvind med fokus på skabelse af likviditet og tilpasning af 

kapaciteten55, herunder også afskedigelser. På trods af gode tiltag og strategiske resultater, har 

dette dog ikke været nok til at hæve forventningerne i markedet, og skønt årrapporten fortæller 

om positive forventninger og en stærk virksomhed, udebliver de økonomiske resultater. 

Omsætningen faldt i 2009 med 16 %, hvilket som forventet i budgettet medførte fald i de øvrige 

udgifter. Omsætningen holdt sig stabil i Norden, mens Østeuropa’s faldt fra 226 mio. DKK i 2008 til 

164 mio. DKK i 2009, og omsætningen i Nord- og sydamerika faldt fra 170 mio. DKK til 96 mio. DKK. 

Faldet i omkostninger var ikke nok til at dække faldet i omsætningen, sammen med de store af- og 

nedskrivninger, og årets resultat endte på – 17,6 mio. DKK. Aktiekursen endte i 2009 på 2,3 DKK.  

Dette er langt værre end forventet og kan til dels tilskrives den finansielle krise, der har givet 

tilbageholdenhed overfor køb af nye softwarelicenser og den økonomiske afmatning generelt. 

Dertil er det ikke er lykkedes at gøre datterselskaberne rentable endnu. En del af den faldende 

omsætning skyldes dog den ekstraordinære store valutauro i 2009.  

 

                                                        
55 Årsrapport 2009, Columbus IT 
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Det tætte samarbejde med Microsoft om at udvikle en retail løsning til Microsoft Dynamics AX bar 

frugt. D. 22. september 2009 indgik Columbus IT en aftale om salg af sin retail-brancheløsning, 

RCM, til Microsoft for 5 mio. USD56. I den forbindelse indgik parterne også en strategisk udviklings- 

og marketingaftale for retail-markedet og Microsoft Dynamics AX, hvor Columbus IT, gennem To-

Increase, skal assistere Microsoft med migrationen af To-Increases retail-løsning til den kommen-

de Microsoft Dynamics AX retail-løsning.  

 

Claus E. Hansen mener, at salget af rettighederne til Microsoft er en blåstempling af selskabets 

evne til at udvikle løsninger til specifikke brancher til Microsofts kunder over hele verden57. Det 

gav dog meget lidt udslag i kursen, der tvært imod var nedadgående efterhånden som kvartals-

rapporterne rullede ind. 

 

Af andre større hændelser kan nævnes: 

 14. oktober2009 - betinget aftale om køb af 100 % af aktiekapitalen i Guideix A/S. Virksom-

heden har mere end 13 års erfaring med udvikling, implementering og drift af ERP-

løsninger med fokus på grossistvirksomheder og stålindustrien, og forventes at omsætte 

for 25 mio. DKK i 2009. Købet er led i Columbus IT’s strategiske satsning på at opbygge 

branchespecifikke løsninger. 

 Ved udgangen af marts 2010 fratrådte CFO Heine Thorsgaard sin stilling i Columbus IT. D. 

15. april 2010 kom meddelsen om hans afløser Hans Henrik Thrane, som tiltræder som CFO 

i Columbus IT pr. 1. juli 2010. Hans Henrik Thrane kommer fra IC Companys.  

 20. april 2010 blev meddelt at Columbus IT styrker sin internationale rækkevidde med en 

ny partnerskabsaftale med en af Sveriges førende Microsoft-partnere, Tacticus.  

 

Alt i alt har markedet vist sig at være mere risikabelt end antaget ved udgangen af 2008, og den 

finansielle krise har vist at have en større indflydelse på og afmatning af softwaresalget. Dette 

sammen med de stadige problemer med datterselskaberne i Østeuropa og Nord- og sydamerika 

især gør, at aktien ikke var så undervurderet som analysen og værdiansættelsen viste. Virksomhe-

den har dog antageligt stadig et stort potentiale og en stærk position, der gør virksomheden til en 

interessant investering. 

                                                        
56 Børsmeddelse 22. september 2009. www.columbusit.com 
57 Krabbe, K. “Microsoft køber for 25 millioner Columbus-ERP”. Computerworld 23. septem-ber 2009 
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Bilag 1 - Analytisk resultatopgørelse og balance 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultatopgørelse til analysebrug

DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning 562,4 629,9 735,7 892,4 990,6

Eksterne projektomkostninger -128,3 -176,4 -204,9 -250,2 -259,1

Bruttoresultat 434,1 453,5 530,8 642,2 731,5

Personaleomkostninger -293,3 -311,1 -360,9 -438,0 -494,9

Andre eksterne omkostninger -109,9 -118,5 -147,8 -153,8 -172,8

Andre driftsindtægter 2,3 0,6 14,8 1,0 1,4

Andre driftsomkostninger -4,7 -0,2 -0,7 -0,3 -4,6

 - korr. tab ved konvertering af gæld 0,2 0,3

EBITDA 28,5 24,5 36,5 51,1 60,6

Afskrivninger -12,9 -11,7 -14,0 -18,6 -24,9

Nedskrivninger af goodwill -12,9 -7,3 -1,8 -1,5 -11,8

EBIT 2,7 5,5 20,7 31,0 23,9

Resultat i associerede selskaber 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,3

Skat af årets resultat -6,2 -7,1 12,0 -4,4 6,9

Skat af netto-finansielle poster -2,2 -0,6 -1,5 -1,5 -2,0

 - korr. tab ved konvertering af gæld -0,2 -0,3

NOPAT (Resultat af primær drift efter skat) -5,7 -2,5 30,8 25,4 29,1

Finansielle poster, netto -8,0 -2,2 -5,2 -6,1 -7,9

Skat af netto-finansielle poster 2,2 0,6 1,5 1,5 2,0

NOPLAT (Driftsmæssigt overskud efter skat) -11,5 -4,1 27,1 20,8 23,2

Årets resultat af ophørte aktiviteter -6,7 -2,0 -6,9 -15,0 0,0

Årets resultat  -18,2 -6,1 20,2 5,8 23,2

Selskabsskatteprocent 28% 28% 28% 25% 25%



 

s. 89 

   

B
a

la
n

ce
 t

il
 a

n
a

ly
se

b
ru

g

D
K

K
 m

io
.

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

D
K

K
 m

io
.

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

A
K

TI
V

ER
  

P
A

SS
IV

ER

Im
m

at
e

ri
e

ll
e

 a
kt

iv
e

r 
i a

lt
68

,7
18

2,
0

19
7,

2
19

3,
8

21
0,

9
Eg

e
n

ka
p

it
al

 p
ri

m
o

53
,4

26
,0

15
9,

2
21

2,
0

22
5,

5

M
at

e
ri

e
ll

e
 a

kt
iv

e
r 

i a
lt

14
,7

12
,9

12
,5

16
,0

12
,2

V
al

u
ta

re
g.

, m
in

o
ri

te
ts

an
d

.,
 k

ap
it

al
u

d
v.

-9
,2

13
9,

3
32

,6
7,

8
-4

,7

K
ap

it
al

an
d

e
le

 i 
as

so
ci

e
re

d
e

 v
ir

ks
o

m
h

e
d

e
r

0,
1

1,
2

2,
0

1,
5

1,
0

Å
re

ts
 r

e
su

lt
at

-1
8,

2
-6

,1
20

,2
5,

7
23

,3

U
d

sk
u

d
te

 s
ka

tt
e

ak
ti

ve
r

31
,6

27
,8

35
,5

34
,2

35
,7

=E
ge

n
ka

p
it

al
 U

lt
im

o
26

,0
15

9,
2

21
2,

0
22

5,
5

24
4,

1

=A
n

læ
gs

ak
ti

ve
r 

i a
lt

11
5,

1
22

3,
8

24
7,

1
24

5,
5

25
9,

8
A

n
sv

ar
li

g 
lå

n
e

ka
p

it
al

15
,0

10
,2

0,
0

0,
0

0,
0

V
ar

e
b

e
h

o
ld

n
in

ge
r

3,
1

3,
2

1,
8

6,
7

1,
9

G
æ

ld
 t

il
 k

re
d

it
in

st
it

u
tt

e
r

0,
8

0,
9

0,
8

0,
8

9,
4

Ti
lg

o
d

e
h

av
e

n
d

e
r 

fr
a 

sa
lg

 o
g 

tj
e

n
e

st
e

yd
e

ls
e

r
14

5,
7

17
6,

7
18

9,
2

20
3,

9
19

5,
9

=L
an

gf
ri

st
e

t 
gæ

ld
15

,8
11

,2
0,

8
0,

8
9,

4

Ig
an

gv
æ

re
n

d
e

 a
rb

e
jd

e
r 

fo
r 

fr
e

m
m

e
d

 r
e

gn
in

g
15

,2
9,

6
22

,8
26

,1
23

,0
A

n
sv

ar
li

g 
lå

n
e

ka
p

it
al

51
,8

5,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ti
lg

o
d

e
h

av
e

n
d

e
r 

h
o

s 
ak

ti
o

n
æ

re
r

4,
7

6,
2

1,
0

0,
0

0,
0

G
æ

ld
 t

il
 k

re
d

it
in

st
it

u
tt

e
r

89
,5

72
,9

93
,4

92
,8

10
1,

7

Ti
lg

o
d

e
h

av
e

n
d

e
 s

e
ls

ka
b

ss
ka

t
1,

8
5,

0
3,

4
4,

5
3,

1
K

o
rt

si
gt

e
t 

d
e

l a
f 

la
n

gs
ig

te
d

e
 f

o
rp

li
gt

e
ls

e
r

0,
8

0,
6

0,
7

0,
0

0,
0

A
n

d
re

 t
il

go
d

e
h

av
e

n
d

e
r

14
,9

14
,7

17
,4

18
,4

14
,0

G
æ

ld
 t

il
 a

kt
io

n
æ

re
r

0,
0

3,
0

6,
1

6,
5

0,
0

P
e

ri
o

d
e

af
gr

æ
n

sn
in

gs
p

o
st

e
r

8,
2

11
,5

8,
5

5,
8

8,
4

Li
kv

id
e

 b
e

h
o

ld
n

in
ge

r
-3

5,
5

-3
5,

6
-4

3,
6

-6
1,

0
-5

4,
1

A
n

d
re

 f
in

an
si

e
ll

e
 t

il
go

d
e

h
av

e
n

d
e

r
0,

0
0,

0
8,

9
4,

5
0,

0
=N

e
tt

o
re

n
te

b
æ

re
n

d
e

 g
æ

ld
10

6,
6

45
,9

56
,5

38
,3

47
,6

-U
d

sk
u

d
te

 s
ka

tt
e

fo
rp

li
gt

e
ls

e
r

-1
,0

-1
,4

-1
,0

-1
,1

-0
,8

-A
n

d
re

 f
o

rp
li

gt
e

ls
e

r 
(l

an
gf

ri
st

e
d

e
)

0,
0

-2
,4

-2
,1

-2
,0

-4
,2

=I
n

ve
st

e
re

t 
ka

p
it

al
14

8,
5

21
6,

3
26

9,
2

26
4,

6
30

1,
1

-M
o

d
ta

gn
e

 f
o

ru
d

b
e

ta
li

n
ge

r 
fr

a 
ku

n
d

e
r

-2
0,

0
-2

0,
7

-3
5,

2
-3

7,
7

-2
8,

8

-L
e

ve
ra

n
d

ø
re

r 
af

 v
ar

e
r 

o
g 

tj
e

n
e

st
e

yd
e

ls
e

r
-3

0,
0

-6
5,

4
-6

8,
3

-9
4,

6
-6

0,
8

-S
ky

ld
ig

 s
e

ls
ka

b
ss

ka
t

-4
,7

-3
,5

-1
,8

-0
,7

-0
,1

-A
n

d
re

 f
o

rp
li

gt
e

ls
e

r 
(k

o
rt

fr
is

te
d

e
)

-8
9,

3
-9

3,
4

-1
02

,8
-1

09
,2

-1
06

,3

-P
e

ri
o

d
e

af
gr

æ
n

sn
in

gs
p

o
st

e
r

-1
0,

3
-1

5,
3

-8
,9

-5
,4

-4
,1

-S
ky

ld
ig

 r
e

st
kø

b
e

su
m

 v
e

d
r.

 k
ø

b
 a

f 
se

ls
ka

b
e

r
-5

,0
-3

2,
3

-1
0,

9
0,

0
0,

0

=A
rb

e
jd

sk
ap

it
al

 n
e

tt
o

33
,4

-7
,6

22
,1

19
,1

41
,3

=I
n

ve
st

e
re

t 
ka

p
it

al
14

8,
5

21
6,

3
26

9,
2

26
4,

6
30

1,
1



 

s. 90 

Bilag 2 - Rentabilitetsanalyse – formler  

  
(AG) Afkastningsgrad = 

Resultat af primær drift efter skat × 100 

Gn. Investeret kapital  

  
(OG) Overskudsgrad = 

Resultat af primær drift efter skat × 100 

Omsætning  

  
(AOH)Omsætningshastighed = 

Omsætning 

Gn. Investeret kapital  

  
(EKF) Egenkapitalforrentning før min. = 

Nettoresultat før minoritetsposter  

 Gn. Koncernegenkapital 

  
(NLR) Nettolånerenten = 

Nettofinansielle omkostninger efter skat 

Gn. Nettorentebærende gæld  

  
(FGEAR) Den finansielle gearing = 

Gn. Nettorentebærende gæld 

Gn. Egenkapital  
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Bilag 3 – Nøgletal og analyser 

 

Nøgletal
2004 2005 2006 2007 2008 Gn. 

(AG) afkastningsgrad i % n.a. -1,4 12,7 9,5 10,3 7,8

(OG) overskudsgrad i % -1,0 -0,4 4,2 2,8 2,9 1,7

AOH af investeret kapital n.a. 3,5 3,0 3,3 3,5 3,3

AOH af anlægsaktiver n.a. 3,7 3,1 3,6 3,9 3,6

AOH af Tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser n.a. 3,5 3,4 3,7 4,5 3,8

(EKF) egenkapitalens forrentning -46% -7% 11% 3% 10% -6%

(NLR) nettolånerente n.a. 2,1% 7,3% 9,7% 13,8% 8,2%

(FGEAR)  Finansiel gearing n.a. 0,8 0,3 0,2 0,2 0,4

Soliditetsgrad 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3

Likviditetscyklus n.a. 7,5 3,6 8,4 11,1 7,7

AOH af arbejdskapital n.a. 48,7 101,3 43,3 32,8 56,5

Gennemsnitstal (primo og ultimo) af balancetal

DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008 Gn.

Anlægsaktiver i alt n.a. 169,5 235,5 246,3 252,7 226,0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser n.a. 161,2 182,9 196,5 199,9 185,1

Arbejdskapital netto n.a. 12,9 7,3 20,6 30,2 17,7

Investeret kapital n.a. 182,4 242,8 266,9 282,9 243,7

Egenkapital ultimo 39,7 92,6 185,6 218,8 234,8 182,9

Langfristet gæld i alt n.a. 13,5 6,0 0,8 5,1 6,3

Netto rentebærende gæld n.a. 76,3 51,2 47,4 42,9 54,5
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Common size analyse

Driftsudgifter ift. nettoomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 Gn.

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eksterne projektomkostninger -22,8% -28,0% -27,9% -28,0% -26,2% -26,6%

Bruttoresultat 77,2% 72,0% 72,1% 72,0% 73,8% 73,4%

Personaleomkostninger -52,2% -49,4% -49,1% -49,1% -50,0% -49,9%

Andre eksterne omkostninger -19,5% -18,8% -20,1% -17,2% -17,4% -18,6%

Andre driftsindtægter 0,4% 0,1% 2,0% 0,1% 0,1% 0,6%

Andre driftsomkostninger -0,8% 0,0% -0,1% 0,0% -0,5% -0,3%

 - korr. tab ved konvertering af gæld n.a. 0,0% 0,0% n.a. n.a. 0,0%

EBITDA 5,1% 3,9% 5,0% 5,7% 6,1% 5,2%

Afskrivninger -2,3% -1,9% -1,9% -2,1% -2,5% -2,1%

Nedskrivninger af goodwill -2,3% -1,2% -0,2% -0,2% -1,2% -1,0%

EBIT 0,5% 0,9% 2,8% 3,5% 2,4% 2,0%

Resultat i associerede selskaber 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Skat af årets resultat -1,1% -1,1% 1,6% -0,5% 0,7% -0,1%

Skat af netto-finansielle poster -0,4% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

 - korr. tab ved konvertering af gæld n.a. 0,0% 0,0% n.a. n.a. 0,0%

NOPAT (Resultat af primær drift efter skat) -1,0% -0,4% 4,2% 2,8% 2,9% 1,7%

Finansielle poster, netto -1,4% -0,3% -0,7% -0,7% -0,8% -0,8%

Skat af netto-finansielle poster 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

NOPLAT (Driftsmæssigt overskud efter skat) -2,0% -0,7% 3,7% 2,3% 2,3% 1,1%

Common size analyse

Driftsaktiver og driftsgæld ift nettoomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 Gn.

AKTIVER  

Immaterielle aktiver i alt 12,2% 28,9% 26,8% 21,7% 21,3% 22,2%

Materielle aktiver i alt 2,6% 2,1% 1,7% 1,8% 1,2% 1,9%

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%

Udskudte skatteaktiver 5,6% 4,4% 4,8% 3,8% 3,6% 4,5%

=Anlægsaktiver i alt 20,5% 35,5% 33,6% 27,5% 26,2% 28,7%

Varebeholdninger 0,5% 0,5% 0,2% 0,7% 0,2% 0,4%

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25,9% 28,0% 25,7% 22,8% 19,8% 24,5%

Igangværende arbejder for fremmed regning 2,7% 1,5% 3,1% 2,9% 2,3% 2,5%

Tilgodehavender hos aktionærer 0,8% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%

Tilgodehavende selskabsskat 0,3% 0,8% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5%

Andre tilgodehavender 2,6% 2,3% 2,4% 2,1% 1,4% 2,2%

Periodeafgrænsningsposter 1,5% 1,8% 1,2% 0,7% 0,8% 1,2%

Andre finansielle tilgodehavender 0,0% 0,0% 1,2% 0,5% 0,0% 0,3%

-Udskudte skatteforpligtelser -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

-Andre forpligtelser (langfristede) 0,0% -0,4% -0,3% -0,2% -0,4% -0,3%

-Modtagne forudbetalinger fra kunder -3,6% -3,3% -4,8% -4,2% -2,9% -3,8%

-Leverandører af varer og tjenesteydelser -5,3% -10,4% -9,3% -10,6% -6,1% -8,3%

-Skyldig selskabsskat -0,8% -0,6% -0,2% -0,1% 0,0% -0,3%

-Andre forpligtelser (kortfristede) -15,9% -14,8% -14,0% -12,2% -10,7% -13,5%

-Periodeafgrænsningsposter -1,8% -2,4% -1,2% -0,6% -0,4% -1,3%

-Skyldig restkøbesum vedr. køb af selskaber -0,9% -5,1% -1,5% 0,0% 0,0% -1,5%

=Arbejdskapital netto 5,9% -1,2% 3,0% 2,1% 4,2% 2,8%

=Investeret kapital 26,4% 34,3% 36,6% 29,7% 30,4% 31,5%
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Trendanalyse: 2004 = indeks 100 Vækst
Driftsudgifter ift. nettoomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 2004 200500% 200600% 200700% 200800% Gn.

Nettoomsætning 100 112 131 159 176 n.a. 12% 17% 21% 11% 15%

Eksterne projektomkostninger 100 137 160 195 202 n.a. 37% 16% 22% 4% 20%

Bruttoresultat 100 104 122 148 169 n.a. 4% 17% 21% 14% 14%

Personaleomkostninger 100 106 123 149 169 n.a. 6% 16% 21% 13% 14%

Andre eksterne omkostninger 100 108 134 140 157 n.a. 8% 25% 4% 12% 12%

Andre driftsindtægter 100 26 643 43 61 n.a. -74% 2367% -93% 40% 560%

Andre driftsomkostninger 100 4 15 6 98 n.a. -96% 250% -57% 1433% 383%

 - korr. tab ved konvertering af gæld n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0%

EBITDA 100 86 128 179 213 n.a. -14% 49% 40% 19% 23%

Afskrivninger 100 91 109 144 193 n.a. -9% 20% 33% 34% 19%

Nedskrivninger af goodwill 100 57 14 12 91 n.a. -43% -75% -17% 687% 138%

EBIT 100 204 767 1148 885 n.a. 104% 276% 50% -23% 102%

Resultat i associerede selskaber n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0% -400% 0% -100%

Skat af årets resultat 100 115 -194 71 -111 n.a. 15% -269% -137% -257% -162%

Skat af netto-finansielle poster 100 28 65 68 88 n.a. -73% 136% 5% 30% 25%

 - korr. tab ved konvertering af gæld n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50% n.a. n.a. 13%

NOPAT (Resultat af primær drift efter skat) 100 44 -537 -442 -507 n.a. -56% -1326% -18% 15% -346%

Finansielle poster, netto 100 28 65 76 99 n.a. -73% 136% 17% 30% 28%

Skat af netto-finansielle poster 100 28 65 68 88 n.a. -73% 136% 5% 30% 25%

NOPLAT (Driftsmæssigt overskud efter skat) 100 36 -236 -181 -202 n.a. -64% -761% -23% 12% -209%

Trendanalyse: 2004 = indeks 100
Driftsaktiver og driftsgæld ift nettoomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Gn.

AKTIVER  

Immaterielle aktiver i alt 100 265 287 282 307 n.a. 165% 8% -2% 9% 45%

Materielle aktiver i alt 100 88 85 109 83 n.a. -12% -3% 28% -24% -3%

Kapitalandele i associerede virksomheder 100 1770 3021 2303 1586 n.a. 1670% 71% -24% -31% 421%

Udskudte skatteaktiver 100 88 112 108 113 n.a. -12% 28% -4% 4% 4%

=Anlægsaktiver i alt 100 195 215 213 226 n.a. 95% 10% -1% 6% 28%

Varebeholdninger 100 106 58 218 63 n.a. 6% -46% 277% -71% 42%

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100 121 130 140 134 n.a. 21% 7% 8% -4% 8%

Igangværende arbejder for fremmed regning 100 63 150 172 152 n.a. -37% 138% 14% -12% 26%

Tilgodehavender hos aktionærer 100 133 21 0 0 n.a. 33% -84% -100% n.a. -38%

Tilgodehavende selskabsskat 100 271 185 248 169 n.a. 171% -32% 34% -32% 35%

Andre tilgodehavender 100 99 117 123 94 n.a. -1% 18% 5% -24% 0%

Periodeafgrænsningsposter 100 139 104 71 102 n.a. 39% -26% -32% 44% 6%

Andre finansielle tilgodehavender n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50% -100% -37%

-Udskudte skatteforpligtelser 100 140 101 114 78 n.a. 40% -28% 12% -32% -2%

-Andre forpligtelser (langfristede) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -15% -3% 109% 23%

-Modtagne forudbetalinger fra kunder 100 104 176 188 144 n.a. 4% 70% 7% -24% 14%

-Leverandører af varer og tjenesteydelser 100 218 228 316 203 n.a. 118% 4% 39% -36% 31%

-Skyldig selskabsskat 100 76 39 16 1 n.a. -24% -49% -60% -91% -56%

-Andre forpligtelser (kortfristede) 100 105 115 122 119 n.a. 5% 10% 6% -3% 5%

-Periodeafgrænsningsposter 100 149 86 52 40 n.a. 49% -42% -39% -24% -14%

-Skyldig restkøbesum vedr. køb af selskaber 100 645 217 0 0 n.a. 545% -66% -100% n.a. 95%

=Arbejdskapital netto 100 -23 66 57 124 n.a. -123% -392% -14% 116% -103%

=Investeret kapital 100 146 181 178 203 n.a. 46% 24% -2% 14% 21%
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Bilag 4 – Budgetforudsætninger 

 

  

Budgetforudsætninger

2004 2005 2006 2007 2008 Gn. E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

Omsætningsvækst n.a. 12% 17% 21% 11% 15% -3,0% 1,0% 4,0% 6,5% 5,5% 5,0%

Forventet inflation 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst efter inflation -1,5% 3,0% 6,0% 8,5% 7,5% 7,0%

Nettoomsætning 562,4 629,9 735,7 892,4 990,6 762,2 975,7 1005,0 1065,3 1155,9 1242,6 1329,5

Eksterne projektomkostninger i % af omsætningen -22,8% -28,0% -27,9% -28,0% -26,2% -26,6% -26,6% -26,6% -26,6% -26,6% -26,6% -26,6%

Personaleomkostninger i % af omsætningen -52,2% -49,4% -49,1% -49,1% -50,0% -49,9% -51,0% -50,5% -49,9% -49,1% -49,1% -49,1%

Andre eksterne omkostninger i % af omsætningen -19,5% -18,8% -20,1% -17,2% -17,4% -18,6% -17,3% -17,3% -17,3% -17,3% -17,3% -17,3%

Andre driftsindtægter i % af omsætningen 0,4% 0,1% 2,0% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Andre driftsomkostninger i % af omsætningen -0,8% 0,0% -0,1% 0,0% -0,5% -0,3% -0,5% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% -0,1%

Afskrivninger i % af omsætningen -2% -2% -2% -2% -3% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%

Nedskrivninger af Goodwill i % af omsætningen -2,3% -1,2% -0,2% -0,2% -1,2% -1,0% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0%

Skattesats (% af resultat før skat = EBIT) 28% 28% 28% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Resultat i associerede selskaber i % af omsætningen 0,00% -0,02% -0,01% 0,03% 0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Lånerenten 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Immaterielle aktiver i % af omsætningen 12,2% 28,9% 26,8% 21,7% 21,3% 22,2% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5%

Materielle aktiver i % af omsætningen 2,6% 2,1% 1,7% 1,8% 1,2% 1,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Kapitalandele i ass. virksomheder i % af omsætningen 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Nettorentebærende gæld i % af omsætningen 21,8% 9,1% 7,8% 4,4% 5,8% 9,8% 6,0% 5,8% 5,5% 5,5% 5,1% 5,1%

Arbejdskapital i % af omsætningen 5,9% -1,2% 3,0% 2,1% 4,2% 2,8% 3,5% 3,0% 2,5% 2,3% 2,1% 2,1%
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Bilag 5 – Budgetteret resultatopgørelse 

 

  

Resultatbudget Budgetperiode Terminalperiode
DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

Nettoomsætning 562,4 629,9 735,7 892,4 990,6 975,7 1005,0 1065,3 1155,9 1242,6 1329,5

Eksterne projektomkostninger -128,3 -176,4 -204,9 -250,2 -259,1 -259,3 -267,1 -283,1 -307,1 -330,2 -353,3

Bruttoresultat 434,1 453,5 530,8 642,2 731,5 716,5 738,0 782,2 848,7 912,4 976,2

Personaleomkostninger -293,3 -311,1 -360,9 -438,0 -494,9 -497,6 -507,5 -531,6 -567,5 -610,1 -652,8

Andre eksterne omkostninger -109,9 -118,5 -147,8 -153,8 -172,8 -168,8 -173,9 -184,3 -200,0 -215,0 -230,0

Andre driftsindtægter 2,3 0,6 14,8 1,0 1,4 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3

Andre driftsomkostninger -4,7 -0,2 -0,7 -0,3 -4,6 -4,9 -4,0 -3,2 -2,3 -1,2 -1,3

 - korr. tab ved konvertering af gæld 0,2 0,3

EBITDA (Indtjeningsbidrag) 28,5 24,5 36,5 51,1 60,6 46,1 53,5 64,2 80,1 87,3 93,4

Afskrivninger -12,9 -11,7 -14,0 -18,6 -24,9 -19,5 -20,1 -21,3 -23,1 -24,9 -26,6

Nedskrivninger af goodwill -12,9 -7,3 -1,8 -1,5 -11,8 -2,0 -1,0 -1,1 -1,2 0,0 0,0

EBIT (Resultat af primær drift) 2,7 5,5 20,7 31,0 23,9 24,7 32,4 41,8 55,8 62,5 66,8

Resultat i associerede selskaber 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Skat af EBIT -6,2 -7,1 12,0 -4,4 6,9 -6,2 -8,1 -10,5 -14,0 -15,6 -16,7

Skatteaktiv, udnyttet 5,7 5,3 9,1 8,8 6,8 0,0

Skat af netto-finansielle poster -2,2 -0,6 -1,5 -1,5 -2,0

 - korr. tab ved konvertering af gæld -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NOPAT (Resultat af primær drift efter skat) -5,7 -2,5 30,8 25,4 29,1 24,5 29,9 40,8 51,0 54,0 50,5

Netto finansielle poster -8,0 -2,2 -5,2 -6,1 -7,9 -3,5 -3,5 -3,5 -3,8 -3,8 -4,1

Skat af netto-finansielle poster (skatteskjold) 2,2 0,6 1,5 1,5 2,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

NOPLAT (Nettoresultat) -11,5 -4,1 27,1 20,8 23,2 21,9 27,3 38,2 48,1 51,2 47,5

Selskabsskatteprocent 28% 28% 28% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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Bilag 6 - Budgetteret budget og pengestrømsopgørelse 

 

 

 

  

Budgetteret balance / investeret kapital Budgetperiode Terminalperiode
DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

AKTIVER  

Immaterielle aktiver i alt 68,7 182,0 197,2 193,8 210,9 209,8 216,1 229,0 248,5 267,1 285,8

Materielle aktiver i alt 14,7 12,9 12,5 16,0 12,2 15,6 16,1 17,0 18,5 19,9 21,3

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,1 1,2 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3

Udskudte skatteaktiver 31,6 27,8 35,5 34,2 35,7 30,0 24,7 15,6 6,8 0,0 0,0

=Anlægsaktiver i alt 115,1 223,8 247,1 245,5 259,8 256,4 257,9 262,8 275,0 288,3 308,5

Varebeholdninger 3,1 3,2 1,8 6,7 1,9

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 145,7 176,7 189,2 203,9 195,9

Igangværende arbejder for fremmed regning 15,2 9,6 22,8 26,1 23,0

Tilgodehavender hos aktionærer 4,7 6,2 1,0 0,0 0,0

Tilgodehavende selskabsskat 1,8 5,0 3,4 4,5 3,1

Andre tilgodehavender 14,9 14,7 17,4 18,4 14,0

Periodeafgrænsningsposter 8,2 11,5 8,5 5,8 8,4

Andre finansielle tilgodehavender 0,0 0,0 8,9 4,5 0,0

-Udskudte skatteforpligtelser -1,0 -1,4 -1,0 -1,1 -0,8

-Andre forpligtelser (langfristede) 0,0 -2,4 -2,1 -2,0 -4,2

-Modtagne forudbetalinger fra kunder -20,0 -20,7 -35,2 -37,7 -28,8

-Leverandører af varer og tjenesteydelser -30,0 -65,4 -68,3 -94,6 -60,8

-Skyldig selskabsskat -4,7 -3,5 -1,8 -0,7 -0,1

-Andre forpligtelser (kortfristede) -89,3 -93,4 -102,8 -109,2 -106,3

-Periodeafgrænsningsposter -10,3 -15,3 -8,9 -5,4 -4,1

-Skyldig restkøbesum vedr. køb af selskaber -5,0 -32,3 -10,9 0,0 0,0

=Arbejdskapital netto 33,4 -7,6 22,1 19,1 41,3 34,2 30,2 26,6 26,6 26,1 27,9

=Investeret kapital (nettodriftsaktiver) 148,5 216,3 269,2 264,6 301,1 290,5 288,0 289,4 301,6 314,4 336,4

DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

PASSIVER

Egenkapital primo 244,1 225,1 210,1 196,1 179,5 169,0

+ Nettoresultat 21,9 27,3 38,2 48,1 51,2 47,5

- Udbytte -40,8 -42,4 -52,1 -64,8 -61,6 -59,8

= Egenkapital ultimo 26,0 159,2 212,0 225,5 244,1 225,1 210,1 196,1 179,5 169,0 156,7

Netto rentebærende gæld i alt 122,5 57,1 57,3 39,1 57,0 58,5 58,3 58,6 63,6 63,4 67,8

Pengestrømsopgørelse

DKK mio. 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014

EBITDA 46,1 53,5 64,2 80,1 87,3 93,4

Skat -0,5 -2,8 -1,4 -5,2 -8,8 -16,7

+/- ændring i arbejdskapital -7,2 -4,0 -3,5 0,0 -0,5 1,8

= Cash flow fra drift 38,5 46,7 59,3 74,9 78,0 78,6

- anlægsinvesteringer 3,4 -1,5 -4,9 -12,2 -13,3 -20,2

= Frit cash flow 41,9 45,2 54,4 62,7 64,7 58,4

+/- ny gæld/afdrag på gammel gæld 1,6 -0,3 0,3 5,0 -0,2 4,4

- nettofinansielle omkostninger efter skat -2,6 -2,6 -2,6 -2,9 -2,9 -3,1

= Frit cash flow til ejerne 40,8 42,4 52,1 64,8 61,6 59,8

- Udbytte -40,8 -42,4 -52,1 -64,8 -61,6 -59,8

= Overskydende likviditet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bilag 7 - Datasæt 

 

Dato Gn. Kurs
Afkast LN 

(kurs/kurs-1)
Dato Gn. Kurs

Afkast LN 

(kurs/kurs-1)

02-01-2004 252,41 02-01-2004 7,75

02-02-2004 263,37 0,0425 02-02-2004 9,58 0,2120

01-03-2004 278,61 0,0563 01-03-2004 9,73 0,0155

01-04-2004 258,27 -0,0758 01-04-2004 8,77 -0,1039

03-05-2004 255,2 -0,0120 03-05-2004 7,69 -0,1314

01-06-2004 252,79 -0,0095 01-06-2004 7 -0,0940

01-07-2004 269,34 0,0634 01-07-2004 7,26 0,0365

02-08-2004 265,86 -0,0130 02-08-2004 7,05 -0,0294

01-09-2004 269,67 0,0142 01-09-2004 6,03 -0,1563

01-10-2004 283,23 0,0491 01-10-2004 6,65 0,0979

01-11-2004 275,08 -0,0292 01-11-2004 7,33 0,0974

01-12-2004 285,64 0,0377 01-12-2004 6,02 -0,1969

03-01-2005 289,59 0,0137 03-01-2005 9,11 0,4143

01-02-2005 293,92 0,0148 01-02-2005 16,37 0,5861

01-03-2005 315,57 0,0711 01-03-2005 15,99 -0,0235

01-04-2005 319,23 0,0115 01-04-2005 11,37 -0,3410

02-05-2005 307,94 -0,0360 02-05-2005 11,11 -0,0231

01-06-2005 329,42 0,0674 01-06-2005 10 -0,1053

01-07-2005 344,82 0,0457 01-07-2005 9,8 -0,0202

01-08-2005 353,48 0,0248 01-08-2005 13,34 0,3084

01-09-2005 367,83 0,0398 01-09-2005 10,72 -0,2187

03-10-2005 368,92 0,0030 03-10-2005 10,41 -0,0293

01-11-2005 362,81 -0,0167 01-11-2005 9,95 -0,0452

01-12-2005 373,67 0,0295 01-12-2005 10,09 0,0140

02-01-2006 399,52 0,0669 02-01-2006 10,77 0,0652

01-02-2006 397,51 -0,0050 01-02-2006 10,25 -0,0495

01-03-2006 393,1 -0,0112 01-03-2006 10 -0,0247

03-04-2006 398,61 0,0139 03-04-2006 9,62 -0,0387

01-05-2006 399,41 0,0020 01-05-2006 9,46 -0,0168

01-06-2006 372,25 -0,0704 01-06-2006 7,86 -0,1853

03-07-2006 372,97 0,0019 03-07-2006 7,9 0,0051

01-08-2006 369,72 -0,0088 01-08-2006 8,07 0,0213

01-09-2006 388,4 0,0493 01-09-2006 7,76 -0,0392

02-10-2006 404,47 0,0405 02-10-2006 8,43 0,0828

01-11-2006 421,74 0,0418 01-11-2006 9,07 0,0732

01-12-2006 421,11 -0,0015 01-12-2006 8,06 -0,1181

02-01-2007 447,51 0,0608 02-01-2007 8,3 0,0293

01-02-2007 465,75 0,0400 01-02-2007 8,95 0,0754

01-03-2007 450,27 -0,0338 01-03-2007 8,23 -0,0839

02-04-2007 465,69 0,0337 02-04-2007 8,04 -0,0234

01-05-2007 481,92 0,0343 01-05-2007 8,22 0,0221

01-06-2007 498,5 0,0338 01-06-2007 7,97 -0,0309

02-07-2007 485,3 -0,0268 02-07-2007 7,44 -0,0688

01-08-2007 493,68 0,0171 01-08-2007 7,35 -0,0122

03-09-2007 498,01 0,0087 03-09-2007 7,36 0,0014

01-10-2007 508,32 0,0205 01-10-2007 7,08 -0,0388

01-11-2007 500,56 -0,0154 01-11-2007 8,27 0,1554

03-12-2007 476,68 -0,0489 03-12-2007 6,9 -0,1811

02-01-2008 460,53 -0,0345 02-01-2008 6,33 -0,0862

01-02-2008 416,83 -0,0997 01-02-2008 6,97 0,0963

03-03-2008 427,43 0,0251 03-03-2008 6,89 -0,0115

01-04-2008 435,01 0,0176 01-04-2008 6,63 -0,0385

02-05-2008 431,03 -0,0092 02-05-2008 6,71 0,0120

02-06-2008 456,1 0,0565 02-06-2008 6,27 -0,0678

01-07-2008 415,11 -0,0942 01-07-2008 5,16 -0,1948

01-08-2008 411,06 -0,0098 01-08-2008 6,05 0,1591

01-09-2008 424,07 0,0312 01-09-2008 5,8 -0,0422

01-10-2008 351,55 -0,1875 01-10-2008 4,81 -0,1872

03-11-2008 289,98 -0,1925 03-11-2008 3,68 -0,2678

01-12-2008 257,33 -0,1195 01-12-2008 2,83 -0,2626
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